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ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา 13.50น.
มาประชุม
1. นพ.สุภาพ
2. นพ.นันทกร
3. นางจิราภรณ์
4. นายสุกิจ
5. นางเพ็ญณัฏฐา
6. นางสาวอุษาพร
7. นางผ่องสี
8. นางสาวสุดารัตน์
9. นายสถาพร
10. นางจุรีรัตน์
11. นางนิตยา
12. นางสัญญา
13. นางพัทธมน
14. นางปรารถนา
15. นางอภิษฎา
16. นางกมลรัตน์
17. นางเกรัตน์
18. นายอะที
19. นางวรรณี
20. นางบุณิกา
21. นางสิริพร
22. นางรวงทอง
23. นางยุพิน
24. นางอรุณี
25. นายเอกดนัย
26. นายปรเมษฐ
27. นางปิยะฉัตร
28. นางเยี่ยมรัตน์
29. นางพุธวรรณ
30. นายสืบสกุล
31. นายฉลอง
32. นางปิยนุช
33. นางพรหมพร

สาราญวงษ์
ดารงรุ่งเรือง
นครศรี
ศรีวงษ์ชัย
ตาปราบ
เลิศทรัพย์วิจิตร
เพื่อนสงคราม
บัวมั่น
ป้อมสุวรรณ
รัตนปัญญา
ทองประเสริฐ
กุลแก้ว
ทิพย์รักษ์
ทองใบใหญ่
อัครกิตติศักดิ์
ศิริมั่งมูล
นรเศรษฐฉัตร
อองจาปา
ทิพย์มณี
เร่งมานะวงษ์
ศัลย์วิเศษ
ชาติศรี
เพชรน้อย
จันทร์แสง
ทองมูล
แควภูเขียว
นันทกุล
จักรโนวรรณ
ยมศิริ
ทับทิมอ่อน
ขาวเขียว
จินดามาตย์
สมจันทร์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา(แทน)
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(cmo)
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษทั่วไป
หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานยานพาหนะ
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
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34. นางสาววรวรรณ
35. นางมลนิภา
36. นายพงศ์วิจักษณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นพ.ชาญชัย
2. ทพ.อตินาต
3. นพ.เดชวิทย์
4. พญ.นฤมล
5. นพ.นิวัฒน์
6. พญ.นฤมล
7. พญ.โอทนี
8. นพ.ธานินทร์
9. นพ.อเนก
10. นพ.ฉัตรชัย
11. นพ.เปรมชัย
12. พญ.เต็มดวง
13. นางสาวภัทราภรณ์
14. นายชูเกียรติ
15. นางอรรจมาภรณ์
16. นางณฐพร
17. นางวราภรณ์
18. นางสุวิตรี
19. นายบุญฤทธิ์
20. นางสาวอาภา
21. นางสาววิราวรรณ
22. นางเจนสุดา
23. นางจันทิมา

สืบนุการวัฒนา
บุญกรกุล
พรมทอง

นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ติดชม
ธรรมรัชสุนทร
ใจประเสริฐ
ติดชม
ขจัดพาล
บาเพ็ญเกียรติกุล
สุวรรณมาลี
จินดามาตย์
หล้าเพชร
งานไว
ธัญญะผลิน
ปัตเตย์
ทานประสิทธิ์
เซี่ยงฉิน
ตระกูลเรืองศรี
ชัยพรมขียว
สระประทุม
กาลังเหลือ
อ้วนวงษ์
แสงสิงห์
วรรณมาตย์
พรมมาบุญ
แก้งคา

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
หัวหน้างานสุขภาพจิต
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานซ่อมบารุง/อาคารสถานที่
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ

ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. ขอแสดงความยินดีกับงาน NCD คลินิก ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบอย่างที่ดี
(Best Practice) การดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และได้นาเสนอผลงานคุณภาพ (Show & Share)
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 งบประมาณ ฉ 11 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมาบางส่วน
1.2 การดาเนินการงบประมาณค่าเสื่อม (ถึงไหนแล้ว/เงินเหลือจะทาอะไร)และภายในเดือนกันยายน 2561
1.3 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
1.4 การจัดสรรงบประมาณอาจลดลง อาจมีการของบจากจังหวัด (ผวจ.) มากขึ้น
1.5 งบประมาณ PP > รพ.สต. ซึ่งบประมาณ PP ควรลงไปในพื้นที่มากขึ้น ต้องมีแผนงานโครงการ
รองรับ >M+E
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1.6 แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนจัดหาและจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุนปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.7 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รายละเอียดการส่งงบทดลอง
หน่วยงาน
มีนาคม 2561
งบดุล
งบสัมพันธ์
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ส่งงบแล้ว
งบดุล
งบสัมพันธ์
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)
ส่งงบแล้ว
งบดุล
งบสัมพันธ์
1.8 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 สิงหาคม 2561
(สสอ.ภูเขียว)(เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รายการ
1.รับจัดสรร
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง
2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง
2.2 ค่าเช่าที่พัก
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ข้อ 2

จานวน(บาท)
354,722.79

รายการ

จานวน(บาท)

3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย

18,040.00
4,000.00
60,712.00
82,782.00

3.1 ซ่อมรถ
3.2 ซ่อมครุภณ
ั ฑ์
3.3 วัสดุ สนง.
3.4 จ้างเหมา
3.5 OT
รวมข้อ 3

รายการ
4.จ่ายค่าสาธารณูปโภค
6,620.01
4.1 ค่าน้าประปา
4.2 ค่าไฟฟ้า
133,179.70
4.3 ค่าโทรศัพท์
11,419.00
4.4 ค่าเน็ต
34,700.00 รวม ข้อ 4
185,918.71 รวมเบิกทั้งหมด(2-4)
คงเหลือ
ร้อยละทีเ่ บิก

จานวน(บาท)
9,406.49
42,198.28
2,545.31
7,479.30
61,629.38
330,330.09
24,392.70

93.12

1.9 สรุปรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561
(เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
แผนการจัดซื้อ
ปี2561 ทั้งปี
มูลค่าการจัดซื้ออาหารทุกชนิด

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าวสาร
ทั้งหมด

มูลค่าการ
จัดซื้อ
เนื้อสัตว์
ทั้งหมด

6,315,940

290,950

908,251

การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มูลค่าการ
มูลค่าการ
มูลค่าการ
มูลค่าการ
จัดซื้อผักและ
จัดซื้อ
จัดซื้อข้าว
จัดซื้อผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์
GAP/อินทรีย์
ผลไม้ อินทรีย์
ปศุสัตว์

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 โดยรณรงค์ให้บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขและประชาชนร่วมออกกาลังกายโดยการวิ่ง ซึ่งจังหวัดชัยภูมิสายวิ่ง NE2 ปล่อยตัวจากจังหวัดบึงกาฬหนองคาย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-นครราชสีมา โดยมีกาหนดการวิ่งเข้าจังหวัดชัยภูมิ แล้วส่งคฑา
ต่อให้จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยเชิญผู้ประสานออกกาลังกายประชุมเตรียม
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
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Cash

NWC

Ni+depreciation

179

รพช.M2>100

0.87

0.71

0.17

-14,750,752.34

1,281,870.07

Risk Scoring

Qr

Survival Index

Cr

Status Index

CapacityGroup

Liquid Index

ServBed

ทั้งนี้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะได้ประสานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้บริกา ร
ตามแผนออกปฏิบัติงานฯ ในปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานให้มูลนิธิ พอ.สว.ทราบ ในลาดับ
ต่อไป
1.12 สรุปการเบิกจ่ายเงิน อสม.เชิงรุก ผ่านระบบสวัสดิการของกรมบัญชีกลางประจาเดือนกรกฏาคม
2561 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.13 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
เงินบารุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว)

3

1

1

6

-95,981,899.41

1.14 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาเดือน สิงหาคม 2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 25 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วยจานวน 517 ราย พบในอาเภอภูเขียว จานวน
42 ราย
ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 18 สิงหาคม 2561 พบผู้ป่วย47,149 ราย อัตราป่ว ย
72.06 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 58 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3
ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 54 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561
(เอกสารหมายเลข 8 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
-ไม่มี3.2 เรื่องอนุมัติ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
4.1 เรื่องการแบ่งภารกิจของงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตามที่กลุ่มงานการพยาบาลและกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ได้มีประชุมส่งมอล/แบ่งภารกิจ
งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีการดาเนินการ ดังนี้
1) ย้ายคลินิกรักษา HIV มาที่ OPD ผู้ป่วยนอก (คลินิกโรคเรื้อรัง) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
2) มีการสอนงานและให้คาแนะนากิจกรรมบริการ/อื่น ๆ โดยคุณอรุณี จันทร์แสง
3) ด้านการรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานการพยาบาล ส่วนงานส่งเสริมป้องกันเป็นหน้าที่ของ
คุณนางอรุณี จันทร์แสง
ที่ประชุม รับทราบ
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4.2 ขอติ ด ตามเรื่ อ งการสั่ ง ยาโรคเรื้ อ รั ง ของแพทย์ ที่ มี ก ารส่ ง จ่ า ยจ านวนยาไม่ ต รงกั บ วั น นั ด ซึ่ ง พบ
อุบัติการณ์บ่อยครั้ง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ได้รับมอบหมายให้ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ถึงแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก และลดระยะเวลารอคอยรับยา ได้ผลการดาเนินการดังนี้
1) เภสัชกรรายงาน Prescribing Error ต่อองค์กรแพทย์ทุกวันศุกร์เพื่อรับทราบและดาเนินการแก้ไข
ป้องกันปัญหา พบว่า มี prescribing error ลดลง
Prescribing error
ก่อน (ครั้ง/4,120ใบสั่งยา)
หลัง (ครั้ง/5,147ใบสั่งยา)
การสั่งยาจานวนเกินวันนัด
107 (2.6%)
45 (0.87%)
การสั่งยาจานวนไม่ถึงนัด
56 (1.36%)
66 (1.28%)
ไม่คีย์สั่งยาในคอมพิวเตอร์
61 (1.48%)
35 (0.68%)
ไม่คีย์ syring insulin/ หัวเข็ม penfill
43 (1.04%)
27 (0.52%)
อื่นๆ***
37 (0.89%)
53 (1.03%)
รวม
304 (7.37%)
226 (4.38%)
*** มีการสั่งจานวน ยาพ่น, Insulin, Warfarin, MTX ยังไม่ถูกต้อง
***จานวน syringe insulin ( 1 อัน ใช้ได้ 24 ชม, ฉีดซ้า 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 (ยังไม่ได้ใช้ระบบการสั่ง Print สติ๊กเกอร์จากห้องตรวจแพทย์)
3) โดยกาหนดวันเริ่มใช้ระบบใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.1.1 งานแผนงานขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการ
ดาเนินงาน 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) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ : ดาวน์โหลดที่
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(นาเสนอPowerPoint)
5.1.3 งานประกันสุขภาพ ขอทบทวนเรื่องอัตราค่าจ่าย ค่าบริการทางการแพทย์ ของกรมบัญชีกลาง
และกระทรวงสาธารณสุข
ที่ประชุม รับทราบ
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5.2 กลุ่มงานการจัดการ
5.2.1 เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอาเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
1) ขอเชิญร่วมโครงการศูนย์ดารงธรรม อาเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
และโครงการหิ้ ว ปิ่ น โตเข้ า วั ด ท าบุ ญ เดื อ น กั น ยายน 2561 ในวั น ที่ 7 กั น ยายน 2561 ณ วั ด บึ ง บาล
บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8 ต.หนองคอนไทย อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2) แจ้งแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะประจาเดือน กันยายน 2561
ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอาเภอภูเขียว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เป้าหมายใน
ครั้งนี้ ประมาณ 300 คน ขอความร่วมมือส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาค อย่างน้อยหน่วยงานละ 2-5 คน
3) ขอความร่ว มมือช่วยเหลือกระจายผลผลิตผลไม้ภ าคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)
เพื่อช่วยเหลือเกษตรภาคใต้ ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่ สานักงานพาณิชจังหวัดชัยภูมิ
4) ขอความร่วมมือดาเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดาเนินการดังนี้
4.1) รณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณสถานที่ราชการ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
4.2) สนับสนุนติดตามการดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดพื้นที่เสี่ยง
โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) โดยเร็วที่สุด
5) การดาเนินการโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ จิตอาสา
แบ่งเป็น 3 ประเภท
5.1) จิตอาสาพัฒนา (เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมน)
5.2) จิตอาสาภัยพิบัติ (เพื่อเฝ้าตรวจ เตรียมการรองรับภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ในพื้นที่)
5.3) จิตอาสาเฉพาะกิจ (เพื่อปฏิบัติงานในราชพิธีต่าง ๆ )
6) แจ้งแผนจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใน เดือน กันยายน 2561
6.1) วันที่ 6 ก.ย.2561 บริเวณทางเข้า และวัดพระธาตุหนองสามหมื่น ตาบลบ้านแก้ง
6.2) วันที่ 12 กย. 2561 สามแยกหลัก 10 ถึง บ้านหัวคูสระ ตาบลโคกสะอาด
6.3) วันที่ 19 ก.ย. 2561 ถนนสายโคกสะอาด – มูลกระบือ ตาบลหนองคอนไทย
6.4) วันที่ 26 ก.ย. 2561 โดยรอบ และ ภายในโรงเรียนบ้านเรือ ต. กุดยม
7) ขอเชิญร่วมบริจาคทาบุญ เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนขับเคลื่อน โครงการมหัศจรรย์
1000 วันแรกของชีวิต อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยกาหนดรับบริจาคในวันที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอาเภอภูเขียว หรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ สสอ. ภูเขียว
5.2.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2561 ข้อมูล ณ 3 สิงหาคม 2561
งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)
จานวน 8,226,663.87 บาท
งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)
จานวน 550,000.00 บาท
งบค่าเสื่อม 10% (เขต)
จานวน 4,390,000.00 บาท
13,166,663.87
2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์
แสดงความมั่นคงทางการเงิน
เดือน
Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio Risk Scoring
NWC<0
NI<0
เกณฑ์
ก.ค.61

(ค่าสูงยิ่งดี)
1.5
0.87

(ค่าสูงยิ่งดี)
1
0.71

(ค่าสูงยิ่งดี)
0.8
0.17

(ยิ่งต่ายิ่งดี)
0
6

(เงินทุนหมุนเวียน)

(กาไรสุทธิ)

-14,750,752.34

1,281,870.07

๗

เดือน
ก.ค.61

3) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ต้นทุน OPD
ต้นทุน IPD
ค่ากลาง
(mean+1sd)
817.45

ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล ค่ากลาง(mean+1sd)
585.18

ผ่าน

21,827.57

ค่าของโรงพยาบาล

การแปลผล

20317.72

ผ่าน

4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายการ

จานวนเงิน

รายการ

จานวนเงิน

1.ค่ายา
2.ค่าวัสดุการแพทย์
3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
4.ค่าวัสดุทั่วไป
5.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)

35,969,090.12
22,108875.87
12,628,864.42
4,956,275.06
3,051,908.90
4,651,338.20
รวมทั้งสิ้น

7.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์+อื่นๆ
8.ค่าครุภณ
ั ฑ์
9.ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย(OP-UC)
10.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
11.เงินรับฝากระยะสั้น
12.รายได้รอการรับรู้

5,334,548.86
466,160.00
1,375,782.80
18,168,730.99
6,238,556.46
418,221.49
115,368,353.17

5.2.3 งานการเจ้าหน้าที่
รายงานบุคลากรประจาเดือน สิงหาคม 2561 และผู้เกษียณอายุราชการในปี 2561
ที่ที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้จัดงานเกษียณอายุราชการในวันที่ 27 กันยายน 2561 สถานที่ห้อง
ประชุมพลอยภูเขียว จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน โดยให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.3.1 ด้วยงานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จะทาการตรวจสอบ
เวชภัณฑ์คงคลัง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ประจาปี 2561 จึงมีความประสงค์ของดทาการ
เบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ระหว่างวันที่ 17-28 กันยายน 2561 และจะเปิดให้มีการจ่ายยาในวันที่ 3 ตุลาคม
2561 เป็นต้นไป
5.3.2 รายงานตัวชีว้ ัด RDU ปี 2561
ชื่อตัวชีวัด
ตัวหาร ตัวตั้ง ผลลัพธ์
1.ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
502840 459362 91.35
2.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
9267
2066 22.29
3.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
2565
369 14.39
4.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
6056
3762 62.12
5.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
633
64 10.11
6.ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin
inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสู
12839
42
0.33
7.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี หรือ ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี และมี eGFR < 60
มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
3
0
0
8.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น
เพื่อควบคุมระดับน้าาตาล และมี eGFR >= 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
3911
2864 73.23
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ชื่อตัวชีวัด

ตัวหาร

9.ร้อยละของผู้ป่วยทีม่ ีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน
10.ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs
11.ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดทีไ่ ด้รบั ยา inhaled corticosteroid
12.ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่
chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepat
13.จานวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา Warfarin*,Statins หรือ Ergots
เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว *ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve
14.ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย
เป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ

ตัวตั้ง
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<=5

998

0

0
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ที่ประชุม รับทราบ
5.4 กลุ่มการพยาบาล
5.4.2 งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงานวัณโรค
1) ผลการดาเนินงานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามตัวชี้วัดโรงพยาบาล ณ วันที่ 6 กันยายน
2561 (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
2) ผลการดาเนินงานงานวัณโรค PA 1/ 61 ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
(เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน ตุลาคม 2561 ในวันที่ 10 เดือน
ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.2 กาหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจาเดือน ตุลาคม 2561 ในวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.3 เรื่องขอปรึกษาหารือในการส่งคนไข้ไปให้ยาต่อที่รพ.สต.แล้วพบว่ามีอุปกรณ์และยาคงค้างอยู่ที่ รพ.สต.
ที่ประชุม มีมติให้นาเข้าวาระประชุม คปสอ. วันที่ 13 กันยายน 2561 เพื่อหารือแนวทางต่อไป
เลิกประชุม
เวลา 16.30น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

