
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 พิธีเก็บน ้ำศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้ในพิธี บรมรำชำภิเษก ใช้น ้ำจำกวัดไพรีพินำศ กับ ชีผุดใต้ผำเทวดำ 
1.2 งำนบุญเดือน 6 (บุญประเพณีศำลเจ้ำพ่อพญำแล) วันที่ 13 พฤษภำคม 2562 เป้ำหมำยคนฟ้อนร้ำ

30,000 คน 
1.3 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั งศูนย์อ้ำนวยกำรจิตอำสำระดับจังหวัด บริเวณศำลำกลำงจังหวัด ถ้ำหน่วยงำน          

จะท้ำโครงกำรเกี่ยวกับจิตอำสำต่ำง ๆ สำมำรถปรึกษำได้ 
1.4 กำรประกวดTO BE NO.1 จังหวัดชัยภูมิได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภำค ขอบคุณทุกภำค

ส่วนที่ให้ควำมร่วมมือ ต่อไปเป็นประกวดระดับประเทศวันที่ 16-17 กรกฎำคม 2562  
1.5 วันเลือกตั งล่วงหน้ำ 17 มีนำคม 2562 สถำนที ่คือ หอประชุมที่ว่ำกำรอ้ำเภอภูเขียว (หน่วยเลือกตั ง  

อ.ภูเขียว,อ.คอนสำร) 
1.6 จังหวัดจะท้ำฝำยมีชีวิต 1,617 แห่ง (ตำมจ้ำนวนหมู่บ้ำน) 
1.7 กำรให้ควำมส้ำคัญกับโครงกำรพระรำชด้ำริ โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ คนไข้ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

คนไข้ในพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 
1.8 กำรท้ำงำนของส่วนรำชกำร ขอให้ท้ำงำนแบบบูรณำกำร ร่วมกันท้ำงำนหลำย ๆ ฝ่ำย ไม่ใช่ศิลปินเดี่ยว 
1.9 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ขอให้เร่งด้ำเนินกำร (งบลงทุน งบด้ำเนินกำร) 
1.10 เขตสุขภำพที่ 9 จัดประชุม International conference ครั งที ่1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6-7 

สิงหำคม 2562 หัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับ Sport medicine และ Public health 
1.11 กำรด้ำเนินงำนด้ำนพัฒนำกำรเด็ก ขอให้เร่งด้ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม โดยเฉพำะ     

กำรติดตำมกำรกระตุ้น เมื่อพบพัฒนำกำรไม่สมวัย และดูเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินว่ำเพียงพอเหมำะสมหรือไม่  
1.12 สถำนกำรณ์ไข้เลือดออก  พบว่ำ ไข้เลือดออกระบำดเพ่ิมขึ นเมือเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ด้ำเนินกำรเฝ้ำระวังและควบคุม ป้องกันโรค อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รำยงำนผลกำรส้ำรวจลูกน ้ำยุงลำยและสถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ส้ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2562 - 23 กุมภำพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย จ้ำนวน 37 รำย  
พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 3 ราย  
           ในภำพรวมประเทศ ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 - 23 กุมภำพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย 7,350 รำย อัตรำ
ป่วย 11.13 ต่อแสนประชำกร มีผู้เสียชีวิต 6 รำย อัตรำป่วยตำยร้อยละ 0.082 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3 
ของเขตบริกำรสุขภำพท่ี 9 และอันดับที่ 44 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.13 โรงพยำบำลจิตเวช จัดท้ำโครงกำรจิตเวชเคลื่อนที่ ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์-20 พฤษภำคม 2562 ขอ
ควำมร่วมมือ ในกำรช่วยดูผู้ป่วยจิตเวช ให้น้ำเข้ำสู่กำรรักษำ อย่ำให้ขำดยำ  

1.14 กำรพัฒนำโรงพยำบำล ให้เป็น Smart hospital Smart service  
1.15 วันที่ 6-8 กุมภำพันธ์ 2562 ตรวจรำชกำร ผ่ำนไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 
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1.16 วันที่ 2 มีนำคม 2562 เป็นวันป้องกันกำรจมน ้ำแห่งชำติ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้แจ้งเตือน 
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกำรจมน ้ำ ถ้ำมีกำรอมรมต่ำง ๆ ก็ควรท้ำช่วงนี  

1.17 วันที่ 24 มีนำคม เป็นวัน วัณโรคโลก ค้นให้พบ จบด้วยหำย พัฒนำระบบบริกำรและเครือข่ำย 
นโยบำยมุ่งมั่น สร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำร Admit กำรส่ง Gene x pert 

1.18 วันที่ 24 มีนำคม 2562 เป็นวันเลือกตั่ง 10 วันก่อนเลือกตั งห้ำมมีกำรจัดประชุมสัมมนำต่ำง ๆ 
1.19 โรงพยำบำลภูเขียวเฉลมิพระเกียรติ ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องช่วยหำยใจ และเครื่องตรวจติดตำม

สัญญำณชีพ จำกงบบริหำรจัดกำรเงินประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 3 ชุด และได้รับกำรสนับสนุนระบบคิว Online 
100,000 บำท 

1.20 กำรตั งครรภ์ซ ้ำ ในคนไข้อำยุต่้ำกว่ำ 20 ปี ยังพบปัญหำค่อนข้ำงสูง ขอควำมรวมมือเร่งด้ำเนินกำร 
1.21 กำรด้ำเนินกำร Ambulance safety   
1.22 วันที่ 21 เมษำยน 2562 ทอดผ้ำป่ำเพื่อปรับปรุงส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
1.23 กำรเฝ้ำระวังระบบควำมปลอดภัยด้ำน  IT ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ/เฝ้ำระวังอย่ำงเคร่งครัด 

เนื่องจำกมีโรงพยำบำลหนองบัวระเหว ถูกเรียกค่ำไถ่ในระบบ IT (ระบบยงัใช้ได้ไม่เต็มที่) 
1.24 เงินเหลือจ่ำยจำกงบค่ำเสื่อม ให้ขออนุมัติจำกจังหวัดเพ่ือโอนเข้ำเงินบ้ำรุง โอนเข้ำแล้ว และด้ำเนินกำร

แจ้งไปยังจังหวัด  
1.25 กำรคัดเลือกแพทย์ดีเด่น ในโรงพยำบำล 1 คน ส่งภำยใน วันที่ 20 มีนำคม 2562 
1.26 ข้อมูล RTI พบว่ำจ้ำนวนผู้บำดเจ็บจำกหน่วยงำนสำธำรณสุข จะสูงกว่ำข้อมูลต้ำรวจ(เดือนที่ผ่ำนมำ 

ต้ำรวจมียอดมำกกว่ำสำธำรณสุขC 
1.27 มหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่อนุมัติโครงกำร ในบำงพื นที่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง

ด้ำเนินกำรติดตำมโครงกำร 
1.28 ประชำกร Type 1, 3 บำงพื นที่เพ่ิมขึ นและซ ้ำซ้อน ท้ำให้ท้ำงำนฟรีไม่ได้รับเงินจำกกำรท้ำงำน ขอให้

ผู้เกี่ยวข้องเคลียร์ข้อมูลด้วย 
1.29 โรงพยำบำลเรำขออนุมัติจังหวัดเพ่ือจ้ำง พยำบำลวิชำชีพ 2 ต้ำแหน่ง จังหวัดอนุมัติ แต่ขอให้รอเลข

ก่อนถึงจ้ำงเป็นรำยเดือนได้ (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
         1.30 สรุปงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

 หน่วยบริกำร งบที่ สปสช. สนับสนุน 
จ้ำนวน
รำยกำร 

รำยกำรที ่
ตรวจรับแล้ว 

จ้ำนวนเงินที่จัดซื อ
จริง 

รำยกำรทีย่ังไม่
ด้ำเนินกำร 

เงินเหลือจ่ำย 
ร้อยละเงิน
เหลือจ่ำย 

รพ.ภูเขียว 13,166,663.87 36 28 9,9646,849.64 0 994}814.23 7.56% 

รำยกำรทีย่ังไม่ด้ำเนินกำร จ้ำนวนรำยกำร 
รำคำรวม 

(สปสช.+สมทบ) 
หมำยเหต ุ

- - - - 
- - - -- 

1.31 รำยงำนควำมทันเวลำกำรส่งงบทดลองของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน มกรำคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์

สสอ.ภเูขียว (รพ.สต. จ้ำนวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์
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1.32 สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ 2562 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561-28 กุมภำพันธ์ 
2562 (สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 
1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ำยค่ำตอบแทนใช้สอย  4.จ่ำยคำ่สำธำรณูปโภค  
2.จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเดินทำง    3.1 ซ่อมรถ -    4.1 ค่ำน ้ำประปำ 3,764.37 
   2.1 ค่ำเบี ยเลี ยง 5,040.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่ำไฟฟ้ำ 11,655.94 
   2.2 ค่ำเช่ำที่พัก 3,500.00   3.3 วัสดุ สนง. 10,040.00    4.3 ค่ำโทรศัพท์ 959.59 
   2.3 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 17,280.00   3.4 จ้ำงเหมำ 2,612.00    4.4 ค่ำเน็ต 1,496.86 
   รวม ข้อ 2 25,820.00   3.5 OT 13,480.00 รวม ข้อ 4 17,875.76 
    รวมข้อ 3 26,132.00 รวมเบิกทั งหมด(2-4) 46,511.74 
 คงเหลือ 250,087.64 

ร้อยละทีเ่บิก 15.68 
1.33 สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ผลงำนเดือน

ตุลำคม2561-มกรำคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนกำรจัดซื อ 
ปี2562 ทั งป ี

มูลค่ำกำรจัดซื ออำหำรทุกชนิด 

มูลค่ำกำรจัดซื อ
ข้ำวสำรทั งหมด 

มูลค่ำกำรจัดซื อ
เนื อสัตว์ทั งหมด 

มูลค่ำกำรจัดซื อ
ผักและผลไม้ 

กำรจัดซื ออำหำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
มูลค่ำกำรจัดซื อ

ข้ำว GAP/
อินทรีย ์

มูลค่ำกำรจัดซื อ
เนื อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่ำกำรจัดซื อ
ผักผลไม้ อินทรีย ์

6,500,000 143,973 521,957 502,284 143,973 516,957 291,341 

หมำยเหตุ  ผลงำนภูเขียว 1. กำรตรวจสำรเคมีฆ่ำแมลงในผักผลไม้ (ผ่ำนเกณฑ์) 2. มีตลำดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.34 ข้อมูลกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน จังหวัดชัยภูมิ 2562 

ปีงบประมำณ แหล่งข้อมูล 
เดือน/จ้ำนวนผู้เสียชีวิต 

รวม 
ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 

2562 

ต้ำรวจ 7 7 10 7 11 42 
สำธำรณสุข 11 11 15 9 6 52 

บ.กลำง 17 9 28 14 9 77 
รวม 3 ฐาน 25 21 30 22 16 114 

1.35 ข้อมูลวิเครำะห์วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2561 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ้ำรุงคงเหลือ 
(หักหนี แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.30 1.52 0.79 33,812,810.30 64,498,888.68 2 0 0 2 -47,433,065.00 

 1.36 สรุปคุณภำพข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมำณ 2562 จำกระบบตรวจสอบ
คุณภำพข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพจังหวัดชัยภูมิ (Chaiyaphum Smart Checker CSC4.0) โดยเบื องต้น ได้
ตรวจสอบด้ำนคุณภำพประชำกรในควำมดูแลรับผิดชอบของสถำนบริกำรสำธำรณสุข จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูล
พื นฐำนในกำรให้บริกำรสุขภำพให้ครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ้ำเภอ 
ปชก.ซ ้ำซ้อน Type I,III เช่ือมดยงบ้ำนในเขตไม่ได้ เลขที่บัตรประชสชนผิดMOD11 เลขที่บัตรประชำชนเป็นเลข GEN 
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ 

ภูเขียว 95,473 1,934 2.03 95,473 244 0.26 343,233 248 0.07 343,233 262 0.08 

1.37 กำรจ่ำยเงินบ้ำรุงเพ่ือเป็นค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน ในกำรให้บริกำรเพ่ิมพิเศษส้ำหรับ
ประชำชนของหน่วยบริกำรในสังกัดสำธำรณสุข (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั งที ่2/2562 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562 
(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

3.1 เรื่องพิจารณา 
      3.1.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ขอพิจำรณำจ้ำงพนักงำนใหม่ทดแทนต้ำแหน่งเดิมที่ว่ำง 

    1) กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ ขออนุมัติจ้ำงพนักงำนทดแทนเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกไม่มำปฏิบัติงำน 
(เกิน 15 วัน) จ้ำนวน 1 อัตรำ (ทดแทน นำงวำสนำ มหำนิตย์ ต้ำแหน่ง พนักงำนประกอบอำหำร) 
                         ข้อมูลเพิ่มเติม: รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตรำก้ำลังอยู่ในกลุ่มสำยสนับสนุนวิชำชีพ
เฉพำะ ซึ่งก้ำหนดกำรคิดกรอบ รพช. ตำมมติ อ.ก.พ. สป. ครั งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค.2560  

สายสนบัสนุนวิชาชีพ กรอบควรม ี มีจริง เกิน 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ 27 31 4 
ที่มำ http://www.phukieo.net/hrd/?page_id=63 
                         2) กลุ่มงำนทันตกรรม ขออนุมัติจ้ำงพนักงำนทดแทนเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกลำออกจ้ำนวน 1 
อัตรำ(ทดแทน น.ส.วรำรักษ์ สุขศรี ต้ำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์) แจ้งเพ่ือทรำบ***ด้ำเนินกำรแล้วกรณีเร่งด่วน 

         3) กลุ่มกำรพยำบำล งำนผู้ป่วยนอก ขออนุมัติจ้ำงพนักงำนทดแทนเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกลำออก  
จ้ำนวน1 อัตรำ (ทดแทน นำงทิพย์วรรณ สุภำ ต้ำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้) 
                         ข้อมูลเพิ่มเติม: รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตรำก้ำลังอยู่ในกลุ่มสำยสนับสนุนวิชำชีพ
หลัก ข้อ 2)-3) ซึ่งก้ำหนดกำรคิดกรอบ รพช. ตำมมติ อ.ก.พ. สป. ครั งที่ 3/2560 ลงวนัที่ 18 พ.ค.2560 

สายสนบัสนุนวิชาชีพ กรอบควรม ี มีจริง เกิน 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพหลกั 167 171 4 
ที่มำ http://www.phukieo.net/hrd/?page_id=63 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
........................................................................................................................................................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 ติดตำมกำรดูผล LAB ที่ส่งต่อมำจำกภำยนอกในโปรแกรม HOSxP  
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
4.2 ขอติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรลงข้อมูลของ โปรแกรมควำมเสี่ยง HRMS (Health Care Risk  

Management System) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.1.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ 
     1) น้ำเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมำณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น้ำเสนอ QOF ปีงบประมำณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 

5.1.2 งำนประกันสุขภำพ 
         1) งำนประกันสุขภำพขอเชิญประชุม สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน  วันที่ 25 เมษำยน 2562 

เวลำ 09.00-16.00 ห้องประชุมพลอย โดยส้ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชมรมพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย เจ้ำหน้ำที่รพ. (สิทธิรักษำพยำบำลประกันสังคม) หน่วยงำน ละ 3 คน และ ตัวแทน
พนักงำนกระทรวง จำกรพ.เครือข่ำย รพ.ละ 10 คน 

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
     2) สรุปกำรประชุม คณะกรรมกำรเพิ่มรำยได้ ครั งที่ 2 (ไฟล์น าเสนอ 3) 

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
      5.1.3 งำนเวชสถิติและข้อมูล รำยงำนค่ำ CMI เดือน ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562ผู้ป่วยทุกสิทธิ 

ทั งหมด จ้ำนวน 5,542,sumRw=5,454.2898, RW=0.9842,sumADJRW=5,491.1096, CMI = 0.9908 
(เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
5.1.4 งำนแผนงำนและยุทธศำสตร์เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 

               งำนแผนงำนขอแจ้งผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2562 
ซึ่งสรุปจำกข้อมูลโครงกำรที่ส่งพิจำรณำเห็นชอบ/อนุมัติ 

กลุ่มงำน จ้ำนวนโครงกำรทั งหมด 
ปี 2562 

โครงกำรทด้ำเนินกำรแล้ว/
ระหว่ำงด้ำเนินกำร 

ร้อยละ 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป         6 1 16.67 
2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ 2 1 50.00 
3. กลุ่มงานทันตกรรม 8 8 100 
4. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 5 1 20 
5. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 2 1 50.00 
6. กลุ่มงานรังสีวิทยา - - - 
7. กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟ ู 5 0 0.00 
8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ ฯ 8 5 62.50 
9. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  21 1 4.76 
10. กลุ่มงานการพยาบาล 31 15 48.38 
11. แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4 4 100 
12. โครงการนอกแผนปฏบิัติการ/จัดท าระหว่างปีงบฯ 2 2 100 

รวม 94 39 41.48 

ขอควำมร่วมมือหัวหน้ำกลุ่มงำนในกำรตรวจสอบ/ติดตำมควำมถูกต้อง ของโครงกำรของแต่ละกลุ่มงำน      
ว่ำด้ำเนินกำรถึงขั นตอนใด และสำมำรถแก้ไขข้อมูลในเอกสำรที่แจกให้ได้ตำมควำมเป็นจริง และขอควำมร่วมมือ ดังนี  

1) ขอให้เร่งเขียนโครงกำรของหน่วยงำนที่จะท้ำในปี 2562 (รำยกำรในเอกสำรรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ) บำงกลุ่มงำนมีกำรด้ำเนินกำรไปแล้วแต่ยังไม่เขียนโครงกำรขอให้เขียนส่งด้วย 

2) กำรเสนอโครงกำรให้เป็นไปตำมขั นตอน และหัวหน้ำกลุ่มงำนจะต้องลงนำมในโครงกำรด้วย 
3) กรณีมีโครงเพ่ิม สำมำรถลงเพ่ิมเติมในเอกสำรได้ 
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4) ด้ำเนินกำรแก้ไข เพิ่มเติม ในเอกสำรรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ แล้วส่งคืนที่
งำนแผนงำน 

ขอหำรือเกี่ยวกับกำรท้ำแผนและโครงกำรตำมนโยบำยที่ส้ำคัญ เช่น Sepsis โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
ฯลฯ หรือ งำนที่เป็นเข็มมุ่งขององค์กร เช่น Pneumonia พัฒนำระบบแก้ไขปัญหำด้ำนวิกฤติกำรเงิน ยังไม่มีกำร
เขียน Action Plan/โครงกำร ในปี 2562  

 
5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.2.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบและพิจำรณำของส่วนรำชกำร อ้ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

                         1) ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำร ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั ง ส.ส.  เลือกตั งทั่วไป วันที่   
24 มีนำคม 2562 (เวลำ 08.00 -17.00น.) เขตเลือกตั งที ่5 อ.ภูเขียว และ อ.คอนสำร   

        - กำรขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั ง ต้องลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ 28 มกรำคม – 19 
กุมภำพันธ์ 2562 

              - วันรับสมัคร ส.ส. ระหว่ำง วันที่ 4–8 ก.พ. 2562 (เวลำ 08.00-16.30น.) 
              - วันสุดท้ำยที่จะประกำศก้ำหนดหน่วยเลือกตั งและท่ีเลือกตั ง/บัญชีรำยชื่อ วันที่  

26 กุมภำพันธ์ 2562 
     2) โครงกำรศูนย์ด้ำรงธรรม อ้ำเภอยิ มเคลื่อนที่ เดือน มีนำคม 2562 วันพุธที่ 27  

มีนำคม 2562 ณ วัดชีลอง บ้ำนหนองแวง ตั งแต่ เวลำ 09.00น. เป็นต้นไป 
     3) เรื่องแนวทำงกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บรรพชำอุปสมบท 

                   จำกกำรประชุมมหำเถรสมำคม ครั งท่ี 1/2562  วันที่ 10 มกรำคม 2562  ที่ประชุม 
มีมติรับทรำบ แนวทำงกำรตรวยสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชำอุปสมบท  ให้ถือเป็นแนวทำงเดียวกัน จึงขอควำม
ร่วมมือ ส่วนรำชกำร แจ้งขั นตอนกำรด้ำเนินกำร ก่อนบรรพชำอุปสมบทให้รำษฎรทรำบทั่วกัน ดังนี  

         3.1) ผู้ขออุปสมบทต้องผ่ำนกำรตรวจสำรเสพติด ตรวจโรคติดต่อร้ำยแรง และรับรองกำร 
ตรวจโดยโรงพยำบำลของรัฐ 

         3.2) ผู้ขออุปสมบท ต้องได้รับกำรรับรองควำมประพฤติจำกผู้ปกครองท้องที่ (นำยอ้ำเภอ,  
ก้ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน หรือต้ำแหน่งอื่นๆ ที่มีอ้ำนำจในกำรรับรอง) ในใบขอบรรพชำอุปสมบท 

         3.3) ผู้ขออุปสมบท ต้องได้รับกำรรับรองประวัติบุคคล (จำกเลข ปชช. 13หลัก) โดย 
ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ 

         3.4) บรรพชำอุปสมบท ตำมหลักพระธรรมวินัยจำรีต ประเพณีพระพุทธศำสนำและ  
อบรมหลักสูตรระยะ 15 วัน หรือ 30 วัน ตำมมติมหำเถรสมำคม 

     4) แจ้งแผนจิตอำสำเรำท้ำดีด้วยหัวใจ อ้ำเภอภูเขียว ประจ้ำเดือน มีนำคม 2562 
       วันที่     7  มี.ค. 2562   ปรับภูมิทัศน์ถนนสำยบ้ำนกุดจอก จุดรวมพล ณ อบต.โคกสะอำด 
       วันที่   14  มี.ค. 2562   ปรับภูมิทัศน์ถนนสำยภูเขียว-คอนสำร จุดรวมพล ณ สภอ.บ้ำนแก้ง 
       วันที่   21  มี.ค. 2562   ปรับภูมิทัศน์ถนนสำยรอบหนองมูลกระบอื จุดรวมพล วัดโนนมะเค็ง 
       วันที่   28  มี.ค. 2562   ปรับภูมิทัศน์ถนนสำย อบต.หนองตูม จุดรวมพล ณ อบต.หนองตูม 
              5) สรุปผลกำรด้ำเนินโครงกำรจัดตั งธนำคำรขยะเพ่ือสวัสดิกำรชุมชน อ้ำเภอภูเขียว     

ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 จ้ำนวนหมู่บ้ำนที่ตั งธนำคำรขยะแล้ว 155 หมู่บ้ำน (ครบทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน) 
ยอดเงินจ้ำหน่ำยขยะ ณ ปัจจุบัน จ้ำนวน 2,880,365 บำท (20 ก.พ. 62) 

             6) ก้ำหนดประชุมครั งต่อไป ในวันที่ 1 เมษำยน 2562 
ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
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                5.2.2 จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
                         ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ก้ำหนดแนวทำงให้ข้ำรำชกำรประพฤติปฏิบัติรวม 10 
ประกำร สรุปได้ดังนี  
      1)  ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท้ำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
      2)  ข้ำรำชกำรต้องมีจิตส้ำนึกท่ีดี และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
      3)  ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต้ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
      4)  ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต้ำแหน่งหน้ำที่  และไม่
กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
       5)  ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
      6)  ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่
ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
      7)  ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด้ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
      8)  ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ โดยเคร่งครัด 
      9)  ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น-
ประมุข 
    10)  ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด้ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำร
โดยรวม 
       5.2.3 แจ้งเรื่อง กำรแต่งตั งคณะกรรมกำร ITA และสรุปควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุด       

      5.2.4 งำนกำรเงิน (เอกสารหมายเลข 12: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1) กำรบริหำรจัดกำรงบค่ำเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจำก สปสช. ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8  

กุมภำพันธ์ 2562  
                  2) ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ของโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภำพคล่องทำงสินทรัพย ์ แสดงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

Current Ratio 
(ค่ำสูงยิ่งดี) 

Quick Ratio 
(ค่ำสูงยิ่งดี) 

Cash Ratio 
(ค่ำสูงยิ่งดี) 

Risk Scoring 
(ยิ่งต่้ำยิ่งดี) 

NWC<0 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก้ำไรสุทธิ) 

เกณฑ ์ 1.5 1 0.8 0   
ม.ค.62 1.30 1.15 0.58 2 33,812,810.30 64,498,888.68 

3) ต้นทุนบริกำรแบบ quick Method ประจ้ำปีงบประมำณ 2562 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

หมำยเหต ุค่ำกลำง 
(Mean+1sd) 

ค่ำของ รพ. กำรแปลผล 
ค่ำกลำง 

(Mean+1sd) 
ค่ำของ รพ. กำรแปลผล 

ม.ค.62 766.27 568.66 ผ่ำน 17,913.48 21,678.03 ไม่ผ่ำน  

4) รำยงำนกำรควบคุมรำยรับ-จ่ำย ของหน่วยงำน ประจ้ำเดือน มกรำคม 2562 
                           5) หนี สินและภำระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 31 มกรำคม 2562 

รำยกำร จ้ำนวนเงิน รำยกำร จ้ำนวนเงิน 
1.ค่ำยำ 40,600,608.80 8.ค่ำวัสดุทั่วไป 2,526,581.55 
2.ค่ำวัสดุกำรแพทย ์ 14,018,433.28 9.เจ้ำหนี อื่นๆ 1,998}733.30 
3.ค่ำวัสดุทันตกรรม 1,277,147.65 10.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์ 2,322,070.00 
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    5) หนี สินและภำระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 31 มกรำคม 2562 (ต่อ) 

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
 
5.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      5.3.1 เดือนเมษำยนไม่มีกำรออกหน่วยรับบริจำคโลหิต 

                 5.3.2 ขอปรึกษำเรื่องกำรจ่ำยค่ำตรวจวิเครำะห์ของผู้บริจำคโลหิตที่พบผลผิดปกติจำกกำชำดแล้ว 
นัดมำตรวจซ ้ำเดิมเคยให้ฟรีได้ ปัจจุบันต้องจ่ำยตำมสิทธิกำรรักษำ ท้ำให้ผู้บริจำคโลหิตไม่สะดวกในกำรจ่ำยเนื่องจำก
เป็นกำรนัดมำโดยทำงโรงพยำบำลเอง จะมีแนวทำงในกำรด้ำเนินงำนอย่ำงไร 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
5.4 กลุ่มงานการพยาบาล 
      5.4.1 PCT ศัลยกรรม 

                         PCT ศัลยกรรม ขอแจ้งกำรด้ำเนินโครงกำรคัดกรองมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งตำมนโยบำย
ปีงบประมำณ 2562 ให้ด้ำเนินโครงกำรคัดกรองมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test ซึ่งโรงพยำบำลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท้ำโครงกำร ตำมแนวทำงกำรด้ำเนินกำร ดังนี  
                1) ตรวจคัดกรองในประชำชน 50-70 ปี โดยกำรตรวจเลือดแฝงในอุจจำระ ด้วยวิธี FIT Test                  
โดยจังหวัดก้ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้อ้ำเภอภูเขียว จ้ำนวน 2,700 คน พร้อมจัดสรร FIT Test ให้แล้วตำม
กลุ่มเป้ำหมำย       
                2) กำรส่องกล้องตรวจมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colonoscopy) ในผู้ที่มีผลกรตรวจ FIT 
test เป็นบวก ซึ่ง ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมำยให้โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ บูรณำกำร
ควำมร่วมมือกับคณะแพทย์ศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จัดสนับสนุนทีมแพทย์และเครื่องมือ ในกำรส่องกล้องตรวจ
มะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colonoscopy) ให้กับประชำชนในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ “ภูแท่นเกษตรสำร” ซึ่งได้
ก้ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ส่องกล้องผู้ที่มีผลกรตรวจ FIT test เป็นบวก ได้จ้ำนวน 144 คน (อ้ำเภอภูเขียว เกษตร
สมบูรณ์ คอนสำร และบ้ำนแท่น) 

      3) FLOW แนวทำงกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง  
(เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)  

                4) ปฏิทินกำรด้ำเนินงำน 
                    วันที่ 29 มีนำคม 2562 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง วิชำกำร แนวทำงกำรคัดกรอง                  

วิธีปฏิบัติกำร คัดกรองมะเร็งล้ำไส้ใหญ่และไส้ตรง และกำรบันทึกข้อมูล 
                    วันที่ 1 เมษำยน – 15 พฤษภำคม 2562 กำรตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ FIT Test 
                    เดือนมิถุนำยน 2562  ด้ำเนินกำรส่องกล้อง Colonoscopy (ทุกอย่ำงให้เสร็จสิ นภำยใน 

วันที่ 15 กรกฎำคม 2562) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
 

รำยกำร จ้ำนวนเงิน รำยกำร จ้ำนวนเงิน 
4.ค่ำวัสดุเภสัชกรรม 516,599.41 11.ค่ำครุภัณฑ์ 66,570.00 
5.ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย ์ 10,057,367.54 12.ค่ำรักษำพยำบำลตำมจำ่ย(OP-UC) 3,069,528.98 
6.ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร(LAB) 3,579,100.00 13.เงินรับฝำกระยะสั น 16,855,833.45 
7.ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร(X-Ray) 4,121,275.00 14.ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 11,595,743.65 

รวมทั้งสิ้น 113,750,977.61   
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      5.4.2 งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
               งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับคณะกรรมกำรซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสำธำรณภัย ได้จัดท้ำ

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ระบบกำรส่งต่อ และซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่โดยใช้ระบบกำร
บัญชำกำรเหตุกำรณ ์มีรำยละเอียดกิจกรรม ดังนี  

               1) ประชุมหำรือคณะท้ำงำน วันที่ 15 มีนำคม 2562 
               2) อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำรหน่วยกู้ชีพทีมระดับ EMR  ประกอบด้วย 4) EMR เทศบำล/อบต. ทุก

แห่งในอ้ำเภอภูเขียว,มูลนิธิร่วมกตัญญู/สว่ำงภูเขียว และอำสำสมัครฉุกเฉินกำรแพทย์ ในวันที่ 25 มีนำคม 2562 
               3) ประชุมกรรมกำรซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสำธำรณ/จัดซ้อมแผนแบบ “Table TOP ในวันที่ 

27 มีนำคม 2562 
               4) ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่โดยใช้ระบบกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ในวันที่ 5 เมษำยน 2562 

                         5) อบรมฟ้ืนฟูควำมรู้เรื่องระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรช่วยพื นคืนชีพเบื องต้น กำรจัดกำร
อุบัติเหตุหมู่/ซ้อมแผน Table TOP แก่บุคลำกรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ้ำเภอภูเขียว จ้ำนวน 3 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 
23-25 เมษำยน 2562 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
      5.4.3 หอผู้ป่วย ICU 

                        หอผู้ป่วย ICU ได้จัดท้ำโครงพัฒนำศักยภำพพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนัก        
ในวันที่ 6 เมษำยน 2562 วทิยำกรโดย นำงอุทัยวรรณ เนำว์พิริยวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพ ช้ำนำญกำร หัวหน้ำงำน
ผู้ป่วยหนักอำยุรกรรม 1 โรงพยำบำลสุรินทร์ รำยละเอียดได้ประสำนกลุ่มเป้ำหมำยและวิทยำกรแล้ว 

      5.4.4 กลุ่มงำนกำรพยำบำล 
                         กลุ่มงำนกำรพยำบำลร่วมกับงำนเวชสถิติและข้อมูล ได้จัดท้ำพัฒนำแนวทำงกำรบันทึกและตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรบันทึกเวชระเบียน ส้ำหรับพยำบำล ในวันที่ 7 เมษำยน 2562 แบ่งกำรอบรม 2 รุ่น (เช้ำ-บ่ำย)
กลุ่มเป้ำหมำย คือ พยำบำล ของโรงพยำบำล วิทยำกรโดย นำงอุทัยวรรณ เนำว์พิริยวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพ ช้ำนำญ
กำร หัวหน้ำงำนผู้ป่วยหนักอำยุรกรรม 1 โรงพยำบำลสุรินทร์ รำยละเอียดจะได้ประสำนกลุ่มเป้ำหมำยภำยหลัง 

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

5.5 คณะกรรมการ HRD-HRM 
                 แจ้งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำก้ำลังคน (HRD and HRM) โรงพยำบำล        

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ครั งที่ 1/2562 วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 ดังนี  
                 5.5.1 กำรคิดกรอบอัตรำก้ำลังของโรงพยำบำล 
                          กำรคิดกรองอัตรำก้ำลังให้ใช้เกณฑ์กำรคิดกรอบอัตรำก้ำลัง ตำมมติ อ.ก.พ. สธ. ครั งที่ 
3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค.2560 (ดูข้อมูลได้ที่ http://www.phukieo.net/hrd/?page_id=63) 

สายวิชาชีพ FTE/สูง 
หรือกรอบ

ควรมี 

มีจริง ขาด+/
เกิน- 

สายสนับสนุน กรอบควรมี มีจริง ขาด+/
เกิน- 

1.สำยวิชำชีพหลัก 279 258 +28 
(ขำด) 

สำยสนับสนุนวิชำชีพหลกั 
(คิดที่ 60% FTE) 

167 180 -12 
(เกิน) 

2.สำยวิชำชีพเฉพำะ 13 23 -10 
(เกิน) 

สำยสนับสนุนวิชำชีพเฉพำะ 
(คิดที่ วิชำชีพ:สนับสนุน) 

27 31 -4 
(เกิน) 

3.สำยสนับสนุน 
Backoffice 

30 19 +11 
(ขำด) 

สำยสนับสนุน Backoffice 
(คิดที่ วิชำชีพ:สนับสนุน) 

41 33 +8 
(ขำด) 

*หมำยเหตุ รำยละเอียดตำมเล่มเอกสำร “แผนพัฒนำบุคลำกร” ของกลุ่มงำน 

http://www.phukieo.net/hrd/?page_id=63
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                 5.5.2 แผนกำรสรรหำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (2562-2566) ให้ประมำณกำรจำกผู้ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำรและจ้ำนวนที่ขำด/เกิน เล่มเอกสำร “แผนพัฒนำบุคลำกร” ของกลุ่มงำน (ดูได้ที่ http://www.phukieo.net 
/hrd/?page_id=65) 
                 5.5.3 Flow chart ขั นตอนกำรขอจัดสรรอัตรำก้ำลัง ให้หน่วยงำนบันทึกข้อควำมส่งที่งำนกำรเจ้ำหน้ำ

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตำม FTE/กรอบ-เสนอ ผอ.-กรรมกำรบริหำร (ดูได้ที่ http://www.phukieo.net/ 
hrd/?page_id=157 
                 5.5.4 แผนพัฒนำบุคลำกรตำม Service Plan และควำมจ้ำเป็นขององค์กร ปีงบประมำณ 2561-
2565 หลักสูตรกำรอบรมก้ำหนดตำมศักยภำพขององค์กร(M1) ตำม Service Plan ของเขตสุขภำพที่ 9 ตำมควำม
เหมำะสม/จ้ำเป็น ของหน่วยงำน และตำมจ้ำนวนแพทย์เฉพำะทำงที่มี  และเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณของ
แผนพัฒนำบุคลำกร ของแต่ละกลุ่มงำน พิจำรณำตำมจ้ำนวนบุคลำกร สำยวิชำชีพหลัก สำยวิชำชีพเฉพำะ และสำย
สนับสนุน Backoffice ที่มี คิดเป็นค่ำใช้จ่ำย คนละ 5,000 บำท/ปี แล้วคิดเป็นภำพรวมรำยกลุ่มงำนว่ำกลุ่มงำนควร
ใช้งบประมำณปีละเท่ำไร แล้วน้ำค่ำใช้จ่ำยในแต่ละหลักสูตรมำท้ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำกลุ่มงำน (ตำมเล่มเอกสำร  
“แผนพัฒนำบุคลำกร”) (ดูได้ที่ http://www.phukieo.net/hrd/?page_id=200) 
                 5.5.5 Flow chart กำรขออนุมัติแผนพัฒนำ ให้หน่วยงำนบันทึกข้อควำมส่งที่งำนกำรเจ้ำหน้ำเพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูลตำมแผน-เสนอ ผอ.-กรรมกำรบริหำร  
                 5.5.6 กรอบอัตรำก้ำลังของแพทย์ ก้ำหนดจำก สธ.และเขตสุขภำพ  ดูข้อมูลได้ที่
http://www.phukieo.net/hrd/?page_id=37 
                 5.5.7 แจ้งกำรใช้ เว็บบล็อก HRD-HRM 
                 5.5.7 การใช้งานโปรแกรม HR  
                          คณะกรรมการ HRD-HRM ได้อนุมัติให้ใช้โปรแกรม i-HR (จัดท าและพัฒนาโดย คุณปรเมษฐ  
แควภูเขียว) ซึ่งปัจจุบัน ดูได้ที่ http://www.phukieo.net/i-hr/ ซึ่งโปรแกรมด้านข้อมูลบุคลากร ท าให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและระบบรายงาน ดังนี้  
       1) กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล 
       2) ระบบวันลำ กำรตรวจสอบวันลำ  
              3) ระบบ JOB Description 
             4) ประวัติกำรศึกษำ 
                5) กำรไปรำชกำร 
                8) ก.พ.7 
                9) ควำมต้องกำรอบรม 
                10) ระบบรำยงำน เช่น บุคลำกรแยกตำมต้ำแหน่ง/ประเภทกำรจ้ำง รำยละเอียดบุคลำกรแยกตำม
หน่วยงำน และ ระบบรำยงำนตำมข้อ 1) ถึงข้อ 10) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.6 งานศูนย์คุณภาพและพัฒนาระบบบริการ 
      5.6.1 แจ้ง Timeline กำรด้ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมรับ Re-accreditation ครั งที่ 2 (เอกสำรแจ้ง

ไว้ในnote ของกลุ่มLINE “เตรียม Re-acc PKhos”)  
5.6.2 แผนกำรน้ำเสนอ Service Profile ผลกำรพัฒนำคุณภำพในระดับหน่วยงำนและระดับ PCT 

เดือน มีนำคม 2562 ณ. ห้องประชุมกลุ่มงำนกำรจัดกำร เวลำ 13.30-16.30น. โดยก้ำหนดวันประชุมดังนี   
      วันที่ 25 มีนำคม 2562 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย,  

งำนผ่ำตัด/วิสัญญี,  PCT ศัลยกรรม, และ PCT ออร์โธปิดิกส์ 
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      วันที่ 26 มีนำคม 2562 หอผู้ป่วยอำยุรกรรมชำย, หอผู้ป่วยอำยุรกรรมหญิง,และ PCT อำยุรกรรม 
                วันที่ 27 มีนำคม 2562 งำนผู้ป่วยนอก(ทุกคลินิก), งำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

      วันที่ 28 มีนำคม  2562 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม, งำนห้องคลอด, งำนหอผู้ป่วยพิเศษฯPCT,  
สูตินรีเวชกรรม และ PCT กุมำรเวชกรรม 

      วันที่ 29 มีนำคม  2562 PCT Maxillo, PCT ENT  และ PCT EYE   
     5.6.3 เอกสำรที่ต้องเตรียมจัดส่ง สรพ. (ภำยในเดือนพฤษภำคม 2562) ได้แก่  

   1) Hospital Profile  
   2) รำยงำนกำรประเมินตนเองตำมแบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR 2018 Part I-IV)  

ตำมส่วนเพิ่มเติมมำตรฐำนใหม่ ครอบคลุมถึงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคุณภำพตำมข้อเสนอแนะของ สรพ. 
(ไม่เกิน 150 หน้ำ)  

   3) รำยงำนกำรประเมินตนเองของทีมน้ำทำงคลินิก (Clinical Lead Team หรือ Patient Care  
Team) 

   4) ผลกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียน  
   5) หนงัสือกำรรับรองของสภำวิชำชีพ ได้แก่ LA ตรต.  

 (เอกสารหมายเลข 14: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
5.7 งานบริหารจัดการความเสี่ยง 
      5.7.1 ขอหำรือ Workflow of  HRMS on Cloud (เอกสารหมายเลข 15: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     

                5.7.2 แจ้งระบบกำรรับฟังประสบกำรณ์ผู้ป่วยสู่กำรปรับระบบบริกำร (Patient Experience 
Program :PEP) ของ สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (ซึ่งจะติดประชำสัมพันธ์ ณ สถำนที่ ศูนย์หลักประกัน
สุขภำพ, ห้องจ่ำยยำนอก, ห้องจ่ำยยำใน,  Exit care OPD/NCD, ทันตกรรม, กำยภำพบ้ำบัด, แพทย์แผนไทย, 
สุขภำพจิต,  ยำเสพติด, คลินิกให้ค้ำปรึกษำ, ปฐมภูมิ, ER, LAB, X-ray, ในลิฟท์ทุกตึก, ศูนย ์CT และ หน่วยไตเทียม) 

 ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
5.8 งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
      5.8.1 สรุปรำยงำนกำรเยี่ยมส้ำรวจหน้ำงำน “กำรส้ำรวจวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล” 

วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลำ 09.00น. – 12.00 น. โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ล ำดับที ่ หัวข้อประเมิน ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 

1 การจัดการขยะ
ติดเชื้อ 

1. ควรมีหลังคาและยกพื้นสูงบริเวณที่ล้างและตาก ถังขยะทกุชนิด  
2. ควรปรับพื้นบริเวณที่พักขยะให้เรียบเพื่อง่ายต่อการท าความสะอาด 
และไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรค 
3.  ถังบรรจุขยะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ช ารุดหรือแตก 

1. ถังรองรับขยะติดเชื้อ ด าเนินงานโดยแจ้ง
บริษัทรับก าจัด เร่ืองขอถังรองรับเพิ่มเติม 
 

2 ขยะทั่วไป 1. ควรมีถังรองรับขยะทั่วไป ในบริเวณที่พกัขยะ เพื่อปอ้งกันการ
รั่วซึมของขยะ และเป็นตามมาตรฐานการจัดการขยะ 

 

3 ระบบบ าบัดน้ า
เสีย   

1. ตะกอนของระบบบ าบัดไม่เพียงพอตอ่การบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้นให้น า
มูลสัตว์มาเติมลงระบบบ าบัดเพื่อเป็นการเติมเชื้อจุลินทรีย์ช่วยในการ
ย่อยตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้น 

1. ด าเนินการน ามูลสัตว์มาเติมลงระบบ
บ าบัดเมื่อวันที ่6 มีนาคม 2562 รอวัดผล
ตะกอน วันที่ 20 มีนาคม 2562 

       5.8.2 ผลกำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์สำรปนเปื้อนทำงเคมี โดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือควำม 
ปลอดภัยด้ำนอำหำร(Mobile Unit For Food Safety) เขต 9 ประจ้ำปีงบประมำณ 2562 โดยส้ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 
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ชนิดการตรวจ 
ตัวอย่างสุ่มตรวจ ผลการตรวจ ตัวอย่างสุ่มตรวจ ผลการตรวจ 

โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาล 
1.สำรบอแรกซ์ 1.เนื อหมูบด(CP) 

2.เนื อไก่สด(ตลำดสด) 
3.เนื อหมูสด(ตลำดสด) 

1.ไม่พบ 
2.ไม่พบ 
3.ไม่พบ 

1.ลูกชิ นหมู(ตลำดสด) 
2.ลูกชิ นหมู(ตลำดสด) 
3.ลูกชิ นปลำ(ตลำดสด) 
4.สำหร่ำย(ตลำดสด) 
4.ลูกชิ นปลำ(ตลำดสด) 
5.ลูกชิ นเนื อ เอ็น(ตลำดสด) 

1.ไม่พบ 
2.ไม่พบ 
3.ไม่พบ 
4.ไม่พบ 
5.ไม่พบ 
6.ไม่พบ 

2.สำรกันรำ - - 1.ถั่วบด(ตลำดสด) 
2.ถั่วบด(ตลำดสด) 
3.หมูยอ(ตลำดสด) 
4.กระเทียมเจียว(ท้ำเอง) 

1.ไม่พบ 
2.ไม่พบ 
3.ไม่พบ 
4.ไม่พบ 

3.สำรฟอกขำว - 
 

- 
 

1.ถั่วงอก(ตลำดสด) 
2.ถั่วงอก(ตลำดสด) 
3.เส้นหมี่(ตลำดสด) 
4.ขนมจีน(ตลำดสด) 
5.เห็ดหูหนูขำว(ตลำดสด) 

1.ไม่พบ 
2.ไม่พบ 
3.ไม่พบ 
4.ไม่พบ 
5.ไม่พบ 

4.ฟอร์มำลีน - - 1.หมึกสด(ตลำดสด) 
2.หมึกสด(ตลำดสด) 
3.หมึกสด(ตลำดสด) 
4.เลือดไก่(ตลำดสด) 
5.กุ้งสด(ตลำดสด) 
6.กุ้งสด(ตลำดสด) 
7.กุ้งสด(ตลำดสด) 

1.ไม่พบ 
2.ไม่พบ 
3.ไม่พบ 
4.ไม่พบ 
5.ไม่พบ 
6.ไม่พบ 
7.ไม่พบ 

5.น ้ำมันทอดซ ้ำ - - 1.ลูกชิ นทอด(เกสร) 1.รอผล 
6.เกลือไอโอดีน 1.เกลือปรุงทิพ 1.รอผล   
7.ยำฆ่ำแมลง ไร่ภูแสงทอง 

1.ผักบุ้งจีน 
2.ผักคะน้ำ 
3.ผักกวำงตุ้ง 
4.ใบแมงลัก 
5.มะเขือยำว 
6.ขึ นฉ่ำย 
7.ผักชีไทย 
8.ผักสลัด 
9.แตงกวำ 
10.บวบเหลี่ยม 
11.มะเขือลำย 
12.มะเขือเปำะ 
ไร่ ส.แสนสุข 
13.มะเขือยำว 
14.แตงกวำ 
ตลาดสด 
15.ดอกกระหล่ำ้ 
16.ผักกำดขำว 
17.กระหล่้ำปล ี
18.ผักกวำงตุ้ง 
19.แตงกวำ 
20.ดอกหอม 
21.ใบกระเพรำ 
22.ถั่วฝักยำว 
23.พริกหยวก 
24.ต้นหอม 

ไร่ภูแสงทอง 
1.พบปลอดภยั 
2.ไม่พบ 
3.ไม่พบ 
4.พบปลอดภยั 
5.ไม่พบ 
6.ไม่พบ 
7.ไม่พบ 
8.ไม่พบ 
9.ไม่พบ 
10.ไม่พบ 
11.พบปลอดภยั 
12.ไม่พบ 
ไร่ ส.แสนสุข 
13.ไม่พบ 
14.ไม่พบ 
ตลาดสด 
15.ไม่พบ 
16.ไม่พบ 
17.ไม่พบ 
18.ไม่พบ 
19.ไม่พบ 
20.ไม่พบ 
21.ไม่พบ 
22.ไม่พบ 
23.ไม่พบ 
24.ไม่พบ 
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8.สำรเร่งเนื อแดง เขียงเนื อหมูข้ำงวัดป่ำภูเขียว 
(พ่อเหมือนแม่ซิม) 

รอผล 
 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก้ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลประจ้ำเดือน เมษำยน 2562 ในวันที่ 10 เดือน 
เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก้ำหนดวันพุธ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.2 กำรออกหน่วย พอ.สว. อ้ำเภอภูเขียว ก้ำหนดวันที่ 27 มีนำคม 2562 ณ โรงเรียนบ้ำนหนองแวง  
ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ขอควำมร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อมออกให้บริกำรประชำชน 

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


