
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
5. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
7. นางเพ็ญณฏัฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
8. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
10. นางสุดารัตน์  บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
11. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
12. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
13. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
14. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
15. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
16. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
17. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
18. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
19. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
20. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
21. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
22. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
23. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
24. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
25. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
26. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
27. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
28. นางปิยะฉัตร    นันทกุล   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
29. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
30. นางสาวสุกัญญา ทองดี   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล(แทน) 
31. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
32. นายสืบสกุล  ทับทิมอ่อน  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
33. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
34. นางพรหมพร    สมจันทร์  เภสัชกรช านาญการ 
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35. นางจันทิมา   แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
36. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
37. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
38. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
6. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
9. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
10. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
11. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ(ลาป่วย) 
12. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม(ติดราชการ) 
13. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
14. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
15. นางกมลรัตน์  ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
16. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
17. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
18. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
19. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
20. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 
21. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   

1. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกลุ่มงานการพยาบาลที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งจัดงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีรายชื่อดังนี้ 

    นางนิตยา ทองประเสริฐ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาผู้บริหารการบริการพยาบาล (ระดับหัวหน้า
หน่วยงาน/หอผู้ป่วย) ระดับทุติยภูมิ 

    นางเจนสุดา พรมมาบุญ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
    นางปรารถนา ทองใบใหญ่ ได้รับรางวัลพยาบาลวิชาชีพที่แต่งกายถูกระเบียบ สวยสง่า (Smart Nurse) 

ชุดปฏิบัติการพยาบาล 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 จังหวัดชัยภูมิได้แบ่งภาระงาน/บทบาท/หน้าที่ ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
1) นายประทีป  ศิลปเทศ   ดูแลความมั่นคง  TO BE NO. 1 
2) นายสมเกียรติ  ศรษีะเนตร  ดูแลเศรษฐกิจ FOOD SAFETY 
3) นายกรกต  ธ ารงวงศ์สวัสดิ์  ดูแลด้านสังคม  
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1.2 เข้าสู่หน้าหนาว ช่วงเก็บเกี่ยว ผลิตผล ที่มีราคาบ้าง คือ มันส าปะหลัง ส่วนอ้อย ข้าว ยาง ราคาไม่ค่อยดี 
1.3 การเลือกตั้ง ทีจ่ะก าหนดวันเลือกตั้งภายใน ปี 2562 ขอให้บุคลากรสาธารณสุขวางตัวเป็นกลาง 
1.4 การด าเนินงาน TO BE NO 1 เป้าหมายของ จังหวัดชัยภูมิ คือ เป็นจังหวัด TO BE NO 1 จึงขอความ 

ร่วมมือบุคลากรสนับสนุนซื้อเสื้อ ตัวละ 240 บาท  
1.5 จังหวัด มีการจัดศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่ ขอให้ทุกพ้ืนที่ให้ความส าคัญ เนื่องจากในบางครั้งไปเยี่ยม 

ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง แล้วมักจะถามว่า “มีใครมาดยูัง” 
1.6 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารใหม่ ความซื่อสัตย์ สุจริต  

ให้เอาใจใส่ในการท างานในพื้นท่ีของตนเอง ให้ดูแลสถานบริการอยู่ในสภาพที่ดี สะอาดสร้างความเชื่อม่ันศรัทธา 
PCC เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิ ที่พัก ท าให้ดี ให้น่าอยู่ ความปลอดภัยในการท างาน บ้านพัก            
ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ให้ลดความแออัด สนับสนุนการตรวจสอบภายใน การต้อนรับผู้บริหาร ไม่ให้
เป็นภาระ ไม่ต้องมีของฝาก ส่งเสริมคนดี เข้าสู่ระบบผู้บริหาร 

1.7 ขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ในงานวันที่ 14 ตุลาคม 2561 จิตอาสาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมวันที่ 28 ตุลาคม  
2561 เดินวิ่งปั่นป้องกัน อัมพาตโลก ท าส าเร็จลงได้ด้วยดี 

1.8 การเบิกจ่าย การเข้าร่วมกองทุนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  ผลการด าเนินการอยู่ที่ อันดับ 1 ของเขต 
1.9 ปศุสัตว์มีโครงการควบคุมพิษสุนัขบ้าขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขในการประสานกับชุมชน 
1.10 นโยบายบุคลากรสาธารณสุข เป็น“ROLE MODEL”ด้านสุขภาพ ลดพุง ลดโรค ลดอ้วน โดยใช้หลัก  

3อ 2ส. 
1.11 ขอความร่วมมือ ด้านวินัยจราจร ฝากเรื่องหมวกกันน็อค เข็มขัดนิรภัย สวมหน้ากากอนามัย  

เมื่อเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ 
1.12 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ งบค่าเสื่อม 10% และ 70% โอนเรียบร้อยแล้ว 
1.13 การป้องกัน/ปราบปรามการกระท าความผิดวินัย ให้แก้ปัญหาโดยเร็ว ไม่อยากให้ถึงศูนย์ด ารงธรรม 
1.14 ปี 2562 จังหวัดชัยภูม ิไม่มีการสนับสนุน นักเรียนทุนพยาบาล เพราะ ที่สนับสนุนไปทั้งหมด  

เกินกว่าทีก่ าหนด  70 คน 
1.15 การน าส่งเงินประกันสังคม ให้ใช้ระบบ E payment คู่มือก าลังส่งให้แต่ละหน่วยงาน 
1.16 ปรับเกณฑ์ RDU ส าหรับ รพ M1 S  A ,URI <30%, FTW<50%, APL  <15% 
1.17 เรื่องโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน และลดพุง ลดโรค ลดอ้วน 
1.18 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 เดือน กันยายน 2561 (เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
1.19 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ  

ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 31 กันยายน 2561 (เอกสารหมายเลข 2 : 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 ์
6,315,940 360,475 1,302,192 1,386,057 360,385 1,036,813 390,531 

หมายเหตุ  1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2.มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
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1.20 รายงานผลการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน(เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวน
ต าบล 

รพ.
(แห่ง) 

รพ.สต.
(แห่ง) 

ขับเคลื่อน
ผ่าน พชอ. 

สนับสนุน
งบประมาณจาก
กองทุนต าบล
และกองทุน
อื่นๆ(แห่ง) 

ติดตามเยี่ยม
กลุ่มเป้าหมายร่วม

หน่วยแพทย ์พอ.สว.
และ กาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ(ครอบครัว) 

หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการ

สนับสนุนนม
จืด(ราย) 

จัด
กิจกรรม

เปิด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายใน
โครงการได้รับการ
ช่วยเหลือโดยทีม 
CFT(ครอบครัว) 

ภูเขียว 11 1 15 / 13 6 184 / 25 

1.21 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน กันยายน 2561 (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ท่ีเว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

179 รพช.M2>100 0.86 0.76 0.36 -16,591,768.85 556,420.94 3 1 2 6 -87,993,838.16 

 1.22 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2561 - 20 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 673 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 46 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 20 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วย 67,968 ราย อัตรา
ป่วย 103.88 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 86 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 4          
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 57 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข 6 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
        1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอพิจารณาราคากลางในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ปี 2562 

ที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบหมายกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดท าเอกสารมอบให้หน่วยงาน และสามารถ
ดาว์นโหลดที่เวบไซต์โรงพยาบาล () 

3.2 เรื่องอนุมัติ 
      1) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขออนุมัติจ้างพนักงานประจ าห้องทดลอง ทดแทนที่ลาออก 1 คน 

ที่ประชุม   อนุมัติให้จ้างทดแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง 
 

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

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

                 งานแผนงานขอความร่วมมือหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ 2562 
โดยก าหนดหัวข้อ/กิจกรรมในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางาน จากประเด็นดังนี้ 
       1) ก าหนดจาก KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดของหน่วยงาน/PCT, KPI ที่เป็นนโยบายส าคัญ ปี 62,  
KPA PA (PCCRDU/TB/Fast Track (Stroke Sepsis Thauma Green&Clean/ECS/ยาเสพติด) 
       2) ก าหนดจากความท้าทาย/โอกาส/จุดเน้น ของโรงพยาบาล  ได้แก่ วิกฤตทางการเงิน, Competency 
บุคลากร/ENV./IC/เครื่องมือ, RDU/1000 วัน, Stroke Unit, Fast T. Stemi, ECS คุณภาพ, ERAS, Blinding 
cataract, TKA, RDU, sepsis, capture the fracture,safe surgery 

      3) แนวทางพัฒนาจาก KAP ของหน่วยงาน/PCT 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.2.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากที่ประชุมส่วนราชการ ตุลาคม 2561 

                          1) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอ าเภอภูเขียว ประจ าปี 2561 ทอดถวาย  
ณ วัดเทพากร บ้านโนนฟักทอง ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561  (กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ด าเนินการแล้ว) 
                          2) การด าเนินโครงการ“ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จ.ชัยภูมิ รอบที่ 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2561 ณ บ้านหนองเมย ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (จติอาสาสร้างฝายมีชีวิต)  ..ผ่านมาแล้ว.. 
                          3) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปี2562 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ณ วัดบัวบานเย็น  บ.หนองหญ้ารังกา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป 
                          4) กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน 
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือป้องกันอันตรายอาจเกิดขึ้น  หน่วยงานต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าการกระท าดังกล่าวไม่สามารถท าได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากอ าเภอในท้องที่  ถ้าฝ่า
ผืนมีโทษ จ าคุกเกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ  
                          5) แจ้งแผนจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ  อ าเภอภูเขียว ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

                วันที่    8 พ.ย.  2561    ณ บ้านหนองเมย     ต. หนองตูม 
วันที่  15 พ.ย.  2561    ณ บ้านกุดหมากเห็บ ต.บ้านดอน 
วันที่  22 พ.ย.  2561    ณ วัดสรรค์นคร       ต. กวางโจน 
วันที่  29 พ.ย.  2561    ณ  อบต.บ้านเพชร   ต. บ้านเพชร 

                6) สรุปผลการด าเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือสวัสดิการชุมชน อ าเภอภูเขียว    
ประจ าเดือน  ตุลาคม 2561     

                    - จ านวนหมู่บ้านที่ตั้งธนาคารขยะแล้ว 155 หมู่บ้าน(ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน) 
                    - ยอดเงินจ าหน่ายขยะ ณ ปัจจุบัน จ านวน  2,664,090 บาท 
      5.2.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 7 ดไูด้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

                  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 
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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.ย.61 0.86 0.76 0.25 6 -16,591,768.85 55,420.94 

3) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ค่ากลาง
(mean+1sd) 

ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล 

ก.ย.61 882.22 592.72 ผ่าน 24,901.84 21,026.23 ผ่าน 
4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน กันยายน 2561 
5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

6) งบแสดงผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
5.2.3 งานการเจ้าหน้าที่  รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ข้อมูล  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พ.ราชการ พกส. ลจ.ชั่วคราว พ.จ้างเหมาฯ 
ยกมาต้นป ี 218 17 3 174 88 74 
เข้าระหว่างปี 57    5 40 
ย้ายออกระหว่างป ี 25      
ลาออกระหว่างป ี 1   21 19 30 
เกษียณอายรุาชการ  1  3   
คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 61 249 16 3 150 74 84 

รวม 249 16 3 150 74 84 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 43,092,421.86 7.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์+อื่นๆ 3,774,071.11 
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 25,476,369.86 8.ค่าครุภณัฑ ์ 1,078,270.00 
3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,620,962.22 9.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC) 1,850,568.80 
4.ค่าวัสดุทั่วไป 4,894,087.75 10.คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 11,203,973.74 
5.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 3,120,202.90 11.เงินรับฝากระยะสั้น 5,138,867.05 
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 4,691,738.20 12.รายได้รอการรับรู้ - 

รวมท้ังสิ้น 116,941,533.49 
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     บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เปรียบเทียบ 3 ปี 
ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ณ ปัจจุบัน (31 ต.ค. 61) 

แพทย ์ 23 24 26 30 
ทันตแพทย์ 12 14 12 10 
เภสัชกร 13 13 15 15 
นักเทคนิคการแพทย ์ 13 13 12 11 
นักรังสีการแพทย ์ 3 2 3 1 
พยาบาลวิชาชีพ 145 142 167 181 
สหวิชาชีพ 51 61 61 54 
อื่นๆ 247 268 271 266 

รวม 507 537 567 568  
* ข้อมูล ณ 1 ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ 

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 537 567 567 
ข้าราชการ 211 228 247 
ลูกจ้างประจ า 17 16 14 
พ.ราชการ 2 3 3 
พกส. 187 160 148 
ลจ.ช่ัวคราว 44 88 72 
พ.จ้างเหมาฯ 76 72 83 
* ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม ของทุกปงีบประมาณ  537 567 567 

อัตราการคงอยู่ ณ. วันที่ 30 ก.ย. 61   จ านวน 576 ราย 

การพัฒนาบุคลากร ปี 2561 อบรม 1 ปี อบรม 4 เดือน อบรม 1 เดือน 
อบรมน้อยกว่า 

1 เดือน 

ข้าราชการ 2 4  162 
ลูกจ้างประจ า     
พ.ราชการ    2 
พกส.    16 
ลจ.ช่ัวคราว    17 
พ.จ้างเหมาฯ    2 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

ที ่ ตัวชี้วดั RDU ระดบัโรงพยาบาล 18 ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปี 62 (ต.ค. 61) 
1 ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ ≥85 92.19 
2 ประสิทธผิลการด าเนินงานคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสือ่สารและส่งเสรมิเพือ่น าไปสู่การเป็นโรงพยาบาล

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3 3 

3 การด าเนนิงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสรมิ และเอกสารขอ้มูลยาใน13 กลุ่มที่มีรายละเอียด
ครบถ้วน 

3 3 

4 รายการยาที่ควรพจิารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชรีายการยาของโรงพยาบาล ≤1 0 
5 การด าเนนิงานเพื่อส่งเสรมิจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา 3 3 
6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤30 25.38 
7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระรว่งเฉียบพลัน ≤20 12.88 
8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤50 53.751 
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9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกตคิรบก าหนดทางชอ่งคลอด ≤15 3.23 
10 ร้อยละของผู้ป่วยความดนัเลอืดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดรว่มกนัใน

การรักษาโรคความดันเลือดสูง 
0 0.322 

11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่ใชย้า glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี 
และมี eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

≤5 0 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรอืร่วมกับยาอืน่เพือ่ควบคุมระดับน้ าตาล 
และมี eGFR ≥ 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

≥80 73.743 

13 ร้อยละของผู้ป่วยทีม่ีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน ≤5 0.34 
14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังระดับ 3 ขึน้ไปที่ได้รับ NSAIDs ≤10 0.90 
15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid ≥80 84.92 
16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, 

diazepam, dipotassium chlorazepate 
≤5 3.08 

17 จ านวนสตรตีั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา Warfarin*,Statins หรือ Ergots เมื่อรูว้่าตั้งครรภ์แล้ว *
ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve 

0 0 

18 ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวนิิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดิน
หายใจ 

≤20 20.074 

5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ต่อ) 
ที ่ ตัวชี้วดั RDU ระดบัโรงพยาบาล 18 ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปี 62 (ต.ค. 61) 

19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต ายลและหนว่ยบริการปฐมภมูิในเครือข่ายที่มอีตัราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชว่งบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≥ ร้อยละ 20  

100% 100% 

20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและหนว่ยบริการปฐมภมูิในเครือข่ายที่มกีารใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคอจุจาระรว่งเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 

100% 100% 

 
หมายเหตุ*** 1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 

ผลการประมวล ตัวตั้ง=จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
ตัวหาร=จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด 
เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 50 
เท่ากับ (265/492) x 100  = 53.86% 

2ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิด
ร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง 

 ผลการประมวล ตัวตั้ง=จ านวนvisit ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการสั่งใช้ยากลุ่มRAS Blockage≥ 2 ชนิด 
ตัวหาร=จ านวนvisit ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการสั่งใช้ยากลุ่มRAS Blockage 1 ชนดิ 
เป้าหมาย = 0 เท่ากับ (4/1,232) x 100 = 0.32% 

3ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุม
ระดับน้ าตาล และมี eGFR ≥ 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 
ผลการประมวล ตัวตั้ง=จ านวน HN ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยา Metformin เป็นยาชนิดเดียว

หรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลและมีค่า Lab ลา่สุดย้อนหลัง 1 ปี eGFR ≥ 30 
ml/min/1.73 m2 
ตัวหาร=จ านวน HN ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด และมีค่า Lab ล่าสุด
ย้อนหลัง 1 ปี eGFR ≥ 30 ml/min/1.73 m2เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80 
เท่ากับ (863/1,170) x 100 = 73.76% 

4ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อ
ของทางเดินหายใจ 
ผลการประมวล ตัวตั้ง=จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นหรือหลอดลม

อักเสบเฉียบพลันและได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedation antihistamine 
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ตัวหาร=จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันเป้าหมาย ≤ ร้อยละ 20 
เท่ากับ (59/294) x 100 = 20.07% 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.4 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

5.4.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap-smear ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติจะด าเนินการส ารวจโดยมีแบบส ารวจรายบุคคลผ่านกลุ่มงานทั้งองค์กร และขอ
แบบตอบกลับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และขอหารือเรื่องการบริการตรวจ Pap-smear ในเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ก าหนดวัน เวลาที่เหมาะสม 

 ที่ประชุม   มีมติให้เก็บข้อมูลผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ และให้ผู้รับผิดชอบแจ้งก าหนดการตรวจในการ
ประชุมประจ าเดือนครั้งถัดไป 

5.4.2 จากนโยบาย “คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” ขอหารือเรื่องการด าเนินงานเฝ้า 
ระวังน้ าหนักและรอบเอวรายเดือน 
   5.4.3 รายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายต าบลผักปัง  
(เอกสารแนบอ่ืนๆ1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
   5.4.4 แจ้งทุกหน่วยงาน เนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะด าเนินงานจังหวัดทูบีนัม
เบอร์วัน จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยราชการใส่เสื้อทูบีนัมเบอร์วันทุกวันพุธ  จึงขอรวบรวม ยอดสั่งจองเสื้อ ทู
บีนัมเบอวัน และยอดเงินค่าเสื้อ ส่งที่ คุณวราภรณ์ สระประทุม. และ สุดารัตน์  หารธงไชย ภายใน วันที่  16 
พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 8 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
   5.4.5 แจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลลอยกระทงของอ าเภอภูเขียว ปีนี้ทางเทศบาล 
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการร่วมกิจกรรมประเพณีเพราะได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานใน
งาน มีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และขบวนแห่ ซึ่งรางวัลกระทงที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจาก
นายกรัฐมนตรี จึงขอหารือการร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ที่ประชุม   เห็นควรให้เข้าร่วม และมอบให้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เป็นผู้ด าเนินการ 

5.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
5.5.1 สรุปผลการด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ปี2561  

     (เอกสารหมายเลข 9 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 5.5.2 แนวทางการประสานงานกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เอกสารแจกไปหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 
 5.5.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการคลินิกนอกเวลา วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

รหัสบริการฟื้นฟู รายการบริการฟื้นฟ ู จ านวนครั้ง ราคา (บาท) หมายเหต ุ
H9339 กายภาพบ าบัด 7494 1124050   
H9375.1 การแก้ไขการพูด  (รหัสรายบุคคล) 37 5550 ไม่จ่ายเพราะไม่มีวิชาชีพ 
H9378.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น (รหัสรายบุคคล) 6177 926550   
H9383.1 กิจกรรมบ าบัด (รหัสรายบุคคล) 72 10800 ไม่จ่ายเพราะไม่มีวิชาชีพ 
H9433.1 พฤติกรรมบ าบัด  (รหัสรายบุคคล) 60 18000   
H9433.2 พฤติกรรมบ าบัด  (รหัสรายกลุ่ม) 663 99400   
H9438.1 Early Intervention (รหัสรายบุคคล) 1198 179700   
H9449.1 จิตบ าบัด  (รหัสรายบุคคล) 2217 664800   
H9449.2 จิตบ าบัด  (รหัสรายกลุ่ม) 436 65400   
H9549 การฟื้นฟกูารได้ยิน 754 113100   
    รวม 3,191,000   
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เวลาท าการ 8.30น -16.30 น    ให้บริการผู้ป่วยที่นัด   ผู้ป่วยที่ส่งจากERหรือOPD นอกเวลา   
หมายเหตุ  สิทธิการรักษา กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม รพ .ชัยภูมิ  ข้าราชการท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ สิทธิอื่นๆ
ช าระเงินสด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

5.6.1 แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 

   วันที่ 4 ธันวาคม 2561  โรงเรียนภูเขียว 
   วันที่ 8 มกราคม 2562  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
   วันที่ 22 มกราคม 2562  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 

5.6.2 ขอเชิญอบรมการใช้เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิดพกพา เนื่องจากมีการจัดซื้อร่วม 

ระดับจังหวัด ท าให้ได้เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิดพกพายี่ห้อใหม่ เพ่ือความถูกต้องและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิด
พกพา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว 

5.6.3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เดือนกันยายน 2561 

       1) สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก จ านวน 99 ราย 
ที ่ ความพึงพอใจแยกตามหัวข้อความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น (%) 
1 ความสะอาดและความมีระเบียบของห้องปฏิบัติการ 85.9 
2 ความเหมาะสมของสถานท่ีเจาะเลอืด ใช้เก็บตัวอย่าง 86.5 
3 ความชัดเจนเกีย่วกับการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการของเจา้หน้าท่ี  87.3 
4 ความเอาใจใส่  กิริยามารยาท  ยิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นกันเองของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 87.3 
5 ความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ(ไม่เกิน 30 นาที) 81.2 
6 มีช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วย เช่น พระภิกษุ, ผูสู้งอายุ >65 ปี,ผู้ป่วยงดน้ า งดอาหาร,เด็กอาย<ุ 3 

เดือน, ผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง (ให้บัตรคิวสเีหลือง) 
84.7 

7 การไดร้ับค าแนะน าเกี่ยวกับการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะ เสมหะ/และการนัดฟังผล 85.8 
8 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บตัวอย่างมีความเหมาะสม 87.8 

เฉลี่ย                        85.8 
ความพึงพอใจ        พอใจ          100   %                     ไม่พอใจ          -                                                                   

    2) สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส าหรับแพทย์ จ านวน   8   ราย 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ(%) 

1 ความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน  ของผลการตรวจวิเคราะห ์ 82.5 
2 ความสอดคล้องของผลการตรวจวิเคราะห์กับอาการทางคลินิก 82.5 
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 70.0 
4  ความเหมาะสมของสถานท่ีปฏิบตัิงาน 80.0 
5 ความเอาใจใส่ในการให้บริการ/การประสานงาน/ การให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี 77.5 
6 พฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่ 77.5 
7 ความเหมาะสมของการรายงานคา่วิกฤติ 80 

เฉลี่ย 78.6 
ความพอใจ    -  รวดเร็ว ทันใจ 
                3) สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน จ านวน 55 ราย                   
ที ่ หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ(%) 

1 ความสะดวกในการส่งตัวอย่างและรับผลการตรวจวเิคราะห์ 74.1 
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2 ความเหมาะสมของอุปกรณ/์ภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 79.3 
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 72.4 
4 ความเหมาะสมของคู่มือแนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการ/ค าแนะน าในการเก็บสิ่งส่งตรวจและ

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 
76.2 

5 ความเหมาะสมของสถานท่ีปฏิบัตงิาน แยกส่วนบริหารและส่วนปฏบิัติการชัดเจน 78.2 
6 ความเอาใจใส่ในการให้บริการ /การประสานงาน/การให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี 70.0 
7 การเหมาะสมของการทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือท่ีใช้เกี่ยวกับการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องตรวจน้ าตาลจากปลายนิ้ว,เครื่องปั่นฮีมาโตรครติ 
74.5 

8 ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความชัดเจนขอผลการตรวจวิเคราะห ์ 77.5 
9 ความเหมาะสมของการรายงานคา่วิกฤติ 78.5 
                    เฉลี่ย 75.63 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

5.7 กลุ่มงานการพยาบาล 
       สรุปรายงานผลการประชุม แพทย์อายุรกรรม  วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 10) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น. รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเมตตาธรรม ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ รถออกเวลา 13.30 น. 
ขึ้นรถท่ีหน้าบ้านพัก ผู้อ านวยการ. 

6.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ในวันที่ 12 เดือน
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.3 ปัญหาสุนัขจรจัดที่เข้ามาสร้างปัญหารบกวนในเขตโรงพยาบาล 
ที่ประชุม   มอบให้กลุ่มงานบริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่ประตูให้คอยไล่อย่าให้เข้ามาสร้างความร าคาญ  

เลิกประชุม เวลา 15.40น. 
 

 
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


