รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา 14.15 น.
ผู้มาประชุม
1. นพ.สุภาพ
สาราญวงษ์
2. ทพ.อตินาต
ธรรมรัชสุนทร
3. พญ.นฤมล
บาเพ็ญเกียรติกุล
4. นางจิราภรณ์
นครศรี
5. นายสุกิจ
ศรีวงษ์ชัย
6. นางเพ็ญณัฏฐา
ตาปราบ
7. นางสาวกชกร
ทองสุขแก้ง
8. นายชูเกียรติ
เซี่ยงฉิน
9. นางสาวสุดารัตน์
บัวมั่น
10. นายสถาพร
ป้อมสุวรรณ
11. นางจุรีรัตน์
รัตนปัญญา
12. นางนิตยา
ทองประเสริฐ
13. นางสัญญา
กุลแก้ว
14. นางพัทธมน
ทิพย์รักษ์
15. นางศิริภร
แก้วมณี
16. นางปรารถนา
ทองใบใหญ่
17. นางอภิษชฎา
อัครกิตติศักดิ์
18. นางกมลรัตน์
ศิริมั่งมูล
19. นางเกรัตน์
นรเศรษฐฉัตร
20. นายอะที
อองจาปา
21. นางวรรณี
ทิพย์มณี
22. นางสิริพร
ศัลย์วิเศษ
23. นางรวงทอง
ชาติศรี
24. นางยุพิน
เพชรน้อย
25. นางอรุณี
จันทร์แสง
26. นางณฐพร
ชัยพรมขียว
27. นายเอกดนัย
ทองมูล
28. นางเยี่ยมรัตน์
จักรโนวรรณ
29. นางพุธวรรณ
ยมศิริ
30. นางสาวอาภา
แสงสิงห์
31. นายสืบสกุล
ทับทิมอ่อน
32. นางสาววิราวรรณ
วรรณมาตย์
33. นางพรหมพร
สมจันทร์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษทั่วไป
หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หัวหน้างานสุขภาพจิต
หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
เภสัชกรชานาญการ

๒
34. นางสาววรวรรณ
35. นายพงศ์วิจักษณ์
36. นางมลนิภา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นพ.ชาญชัย
2. พญ.นฤมล
3. นพ.เดชวิทย์
4. นพ.นันทกร
5. พญ.โอทนี
6. นพ.ธานินทร์
7. นพ.อเนก
8. นพ.นิวัฒน์
9. นพ.ฉัตรชัย
10. นพ.เปรมชัย
11. พญ.เต็มดวง
12. นางสาวอุษาพร
13. นางสาวภัทราภรณ์
14. นางบุณิกา
15. นางวราภรณ์
16. นายปรเมษฐ
17. นางปิยะฉัตร
18. นางสุวิตรี
19. นายบุญฤทธิ์
20. นายฉลอง
21. นางปิยนุช
22. นางเจนสุดา
23. นางจันทิมา

สืบนุการวัฒนา
พรมทอง
บุญกรกุล

นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ติดชม
ติดชม
ใจประเสริฐ
ดารงรุ่งเรือง
สุวรรณมาลี
จินดามาตย์
หล้าเพชร
ขจัดพาล
งานไว
ธัญญะผลิน
ปัตเตย์
เลิศทรัพย์วิจิตร
ทานประสิทธิ์
เร่งมานะวงษ์
สระประทุม
แควภูเขียว
ปัตตานัง
กาลังเหลือ
อ้วนวงษ์
ขาวเขียว
จินดามาตย์
พรมมาบุญ
แก้งคา

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานซ่อมบารุง/อาคารสถานที่
หัวหน้างานยานพาหนะ
เภสัชกรชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ

ก่อนเข้าวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 งานบุญเดือนหก กิจกรรมราถวายเจ้าพ่อ 30,000 ชีวิต ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีการซ้อม
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีเพลงรา 6 เพลง ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วม ส่ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย และขอความร่วมมือด้าน การปฐมพยาบาล/การแพทย์ฉุกเฉิน
1.2 การคัดเลือกทหาร ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 อาเภอภูเขียว คัดเลือกวันที่ 3-4 เมษายน 2562
1.3 กรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและ
แมว ขอให้หน่วยงานสาธารณสุข อานวยความสะดวกร่วมด้วย
1.4 วันที่ 6 เมษายน 2562 ทาพิธีเก็บน้าศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 8 เมษายน 2562 ประกอบพิธีทาน้าอภิเษก และ
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวียนเทียนสมโภช น้าอภิเษก
1.5 ช่วงเทศการสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ขอความร่วมมือดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ

๓
1.6 เชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๓
1.7 เชิญชวนใส่เสื้อเหลือง ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562
1.8 ค่าตอบแทนช่วงเทศการสงกรานต์จ่ายในอัตรา 1.5 เท่า ของอัตราปรกติ ทั้ง ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและโรงพยาบาล
1.9 ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ วันที่ 16 เมษายน 2562
และทอดผ้าป่าสามัคคี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 เมษายน 2562 โดยร่วมทาบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีกับหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
1.10 การตรวจสอบภายใน จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ของอาเภอภูเขียวกาหนดในเดือน
พฤษภาคม 2562 ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้เตรียมเอกสารให้พร้อม จะเป็นการสุ่มตรวจ
1.11 แนวทางการปฏิบัติ กรณี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 เฉพาะกัญชา)
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบใช้ กัญชา
หรือนามันกัญชา ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ โดยผู้ป่วยมีความเชื่อว่า สามารถใช้กัญชาหรือนามันกัญชา ในการ
รักษาโรคมะเร็งได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา นอกเหนือจากการใช้ยาเคมีบาบัด จึงเกิดการลักลอบนาเข้า
นามันกัญชา หรือการลักลอบผลิต เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ป่วยเหล่านั น (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)
1.12 การดาเนินงาน RDU ขั้นสอง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ตัวที่ยังไม่ผ่านคือ URI และ FTW ขอให้
ผู้เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการ
1.13 Smart hospital SMC โรงพยาบาล ควรมี PCC link ประชุมในระดับจังหวัด 9 เมษายน 2562
Que online ควรมีที่ห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องยา ห้อง lab ใบสั่งยาในระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดระบบ
Backoffice
1.14 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เสนอขอจ้าง ผู้ช่วยพยาบาล 5 คน ขอให้ดาเนินการ
จัดทาเรื่องขอกรอบ
1.15 การใช้ E-donation (ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์) ขอให้ติดตามผลการติดตั้ง เชิญชวนให้ติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย อาจง่ายขึ้น
1.16 รายงานผลการสารวจลูกน้ายุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน มีนาคม 2562 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วย จานวน 27 ราย
พบในอาเภอภูเขียว จานวน 3 ราย
ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วย 12,545 ราย อัตรา
ป่วย 18.99 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 14 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.112 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 4
ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 47 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.17 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561
(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)

๔
หน่วยบริการ

งบที่ สปสช. สนับสนุน

รพ.ภูเขียว

13,166,663.87

จานวน
รายการ
36

รายการที่
ตรวจรับแล้ว
36

รายการทีย่ ังไม่ดาเนินการ

จานวนรายการ

-

-

จานวนเงินที่จัดซื้อ รายการทีย่ ังไม่
จริง
ดาเนินการ
9,9646,849.64
0
ราคารวม
(สปสช.+สมทบ)
-

ร้อยละเงิน
เหลือจ่าย
7.56%

เงินเหลือจ่าย
994,814.23
หมายเหตุ
--

1.18 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

กุมภาพันธ์ 2562
ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล
งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

1.19 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-29 มีนาคม 2562
(สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
รายการ
1.รับจัดสรร
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง
2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ ง
2.2 ค่าเช่าที่พัก
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ข้อ 2

จานวน(บาท)
รายการ
จานวน(บาท)
รายการ
3.จ่
า
ยค่
า
ตอบแทนใช้
ส
อย
354,722.79
4.จ่ายค่าสาธารณูปโภค
3.1 ซ่อมรถ
1,883.20 4.1 ค่าน้าประปา
5,840.00 3.2 ซ่อมครุภณ
ั ฑ์
- 4.2 ค่าไฟฟ้า
4,099.00 3.3 วัสดุ สนง.
26,234.00 4.3 ค่าโทรศัพท์
21,540.00 3.4 จ้างเหมา
9,435.50 4.4 ค่าเน็ต
31,479.00 3.5 OT
13,480.00 รวม ข้อ 4
51,032.00 รวมเบิกทั้งหมด(2-4)
รวมข้อ 3
คงเหลือ
ร้อยละทีเ่ บิก

จานวน(บาท)
4,545.91
13,347.87
1,184.24
2,243.79
21,321.81
103,833.51
250,889.28

29.27

ServBed

CapacityGroup

Cr

Qr

Cash

NWC

Ni+depreciation

Liquid Index
Status Index
Survival Index
Risk Scoring

1.20 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิ มพระเกียรติฯ
ประจาเดือน มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
เงินบารุงคงเหลือ
(หักหนี้แล้ว)

179

รพช.M2>100

1.31

1.17

0.58

33,255,457.54

60,658,784.91

2 0 0 2

-45,303,256.14

1.21 สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลวัณโรค (QTB) จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่
18-21 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.22 การพิจารณาขอย้ายของข้าราชการ โดยโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติมี ขอโยกย้าย 1 คนได้แก่
นางสาวกุลธิรา เจียรวุฒิสาร ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ที่ กรมการแพทย์
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
(เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง

๕

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา -ไม่ม-ี
3.2 เรื่องอนุมัติ
3.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติจ้างพนักงาน
1) งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล ขออนุมัติจ้างพนักงานทดแทน จานวน 2 อัตรา เนื่องจาก
มีลูกจ้างประจา เกษียณอายุราชการ 1 คน (30 กันยายน 2561) คือ นายสมควร แสนโคตร (พนักงานเปล) และ
มีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออก จานวน 1 คน คือ นายกตัญญู แข็งแรง (พนักงานเปล) และพนักงานจ้างเหมา
บริการลาออก จานวน 1 คน คือ นายวิโรจน์ คงเย็น (พนักงานเปล) ส่งผลให้พบปัญหาการจั ดเวรพนักงานเปล
ได้ไม่ครบตามจานวนที่กาหนดในแต่ละเวร และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากเวรที่เพิ่มมากขึ้น
ที่ประชุม อนุมัติ
2) งานผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล ขออนุมัติจ้างพนักงานทดแทน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้มารับบริการ
ผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีพนักงานห้องผ่าตัด จานวน 3 อัตรา จะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 2562
จานวน 1 ท่าน คือ นายเดือน คชสาร จึงขออนุมัติจ้างพนักงานผ่าตัดทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุจานวน 1
อัตรา (จ้างก่อน 6 เดือน เพื่อให้ฝึกประสบการณ์/ทักษะเฉพาะควบคู่ไปกับผู้ที่จะเกษียณ)
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 1 และ2 : รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตรากาลังอยู่ในกลุ่มสายสนับสนุนวิชาชีพ
หลัก ซึ่งกาหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค.2560) / ขนาดM2:162
สายสนับสนุนวิชาชีพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก

กรอบ ควรมี 60%
167

มีจริง
167

เกิน/ขาด
-

*หมายเหตุ ข้อมูลสารวจใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (จานวนมีจริงลดลงเนื่องจากมีพนักงานลาออก)

กรณีแยกเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มการ
สายวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค/นวก.

FTE สูง
192

มีจริง
171

ขาด
17

สายสนับสนุน
พ.ช่วยการพยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
พนักงานห้องผ่าตัด
พนักงานเปล
พนักงานประจาตึก
พ.ประจาห้องทดลอง
พนักงานพิมพ์
ผู้ช่วยพยาบาล

กรอบควรมี
115

มีจริง
2
44
46
2
7
15
1
3
4

เกิน
9

ที่ประชุม อนุมัติโดยหลักการแต่ให้พิจารณาระยะเวลาในการจ้าง ไม่ควรจ้างก่อน 6 เดือนให้หาช่วงเวลา
ในการจ้างที่เหมาะสม และนามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
3) กลุ่มงานทันตกรรม ขออนุมัติจ้างพนักงานทดแทนเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีบุคลากร ตาแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ยื่นขอลาออก จานวน 2 ท่าน คือ น.ส.ปรารถนา มามีสุข และ น.ส.เพ็ญศิริ พรมณี ซึ่งจะขอลาออก
ในวันที่ 1 พ.ค 62 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติจ้างพนักงานทดแทน
เจ้าหน้าที่ที่จะลาออก จานวน 2 อัตรา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา: รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตรากาลังอยู่ในกลุ่ม
สายสนับสนุนวิชาชีพหลัก ซึ่งกาหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค.
2560) / ขนาดM2:162

๖
กรอบควรมี (ภาพรวม)
สายสนับสนุนวิชาชีพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก

กรอบ ควรมี 60% (279)
167

มีจริง
167

เกิน/ขาด
-

กรณีแยกเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มทันตกรรม
สายวิชาชีพ
-

ทันตแพทย์
จพ.ทันตสาธารณสุข

FTE
สูง
14
3

มีจริง

ขาด/เกิน

11
5

ขาด 3
เกิน 2

สายสนับสนุน
ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
พนักงานประจาตึก
จพ.ธุรการ(ไม่ใช่ ขรก.)
จพ.ทันตสาธารณสุข(วุฒิผู้ช่วย ทต.)
พนักงานพิมพ์

กรอบควรมี
60%
10

มีจริง

เกิน

10
1
1

เกิน 2

ที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
4.1 ขอติดตามเรื่องขอพิจารณา ของงานผู้ป่วยนอก ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยเหลือคนไข้ทดแทนเจ้าหน้าที่
เนื่องจากลาออก จานวน 1 อัตรา ที่ประชุมขอให้กลุ่มการพยาบาล บริหารเจ้าหน้าที่ที่มีและศึกษาภาระงาน 1 เดือน
และให้นาข้อมูลที่ได้มานาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป (เนื่องบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก ภาพรวม เกิน 4 คน
และเฉพาะกลุ่มการพยาบาลเกิน 15 คน)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.1.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
1) นาเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์นาเสนอ 1)
2) นาเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์นาเสนอ 2)
ที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 งานเวชสถิติและข้อมูล รายงานค่า CMI เดือน ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ
ทั้งหมด จานวน 6,957, sumRw=6,779.9174, RW = 0.9745, sumADJRW = 6,826.7917,
CMI = 0.9813 (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5.2.1 ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
5.2.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 12: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2562
2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

๗

เดือน
เกณฑ์
ก.พ.62

แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
1.5
1
0.8
1.31
1.17
0.58

Risk Scoring
(ยิ่งต่ายิ่งดี)
0
2

แสดงความมั่นคงทางการเงิน
NWC<0
(เงินทุนหมุนเวียน)
33,255,457.54

NI<0
(กาไรสุทธิ)

60,658,784.91

3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจาปีงบประมาณ 2562
ต้นทุน OPD
เดือน
ก.พ.62

ค่ากลาง
(Mean+1sd)
766.27

ต้นทุน IPD

ค่าของ รพ.

การแปลผล

587.99

ผ่าน

ค่ากลาง
(Mean+1sd)
17,913.48

ค่าของ รพ.

การแปลผล

21,210.37

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ
1.ค่ายา
2.ค่าวัสดุการแพทย์
3.ค่าวัสดุทันตกรรม
4.ค่าวัสดุเภสัชกรรม
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
39,800,569.10
14,599,722.74
1,300,005.60
517,195.91
10,030,566.99
4,792,323.00
3,587,550.00
106,815,519.04

รายการ
8.ค่าวัสดุทั่วไป
9.เจ้าหนี้อื่นๆ
10.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
11.ค่าครุภัณฑ์
12.ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย(OP-UC)
13.เงินรับฝากระยะสั้น
14.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

จานวนเงิน
2,734,920.26
2,050,888.05
2,551,325.00
860,310.00
2,758,413.00
12,773,306.47
8,458,422.92

ที่ประชุม รับทราบ
5.2.3 งานการเจ้าหน้าที่
สรุปผลการวิเคราะห์ Happinometer ระดับหน่วยงาน ประจาปี 2562
กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดให้มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน โดยให้บุคลากรแต่
ละหน่วยงานจัดทาแบบประเมินการวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 70 ของ
จานวนบุคลากรในหน่วยงานนั้น ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 บุคลากร
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ จานวนทั้งหมด 476 คน (ไม่รวมจ้างเหมาบริการ) ตอบแบบ
ประเมินจานวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ 93.49
ผลการประเมิน Happinometer 9 มิติ มีค่าเฉลี่ยความสุ ขภาพรวม ระดับหน่วยงาน ร้อยละ 61.79
สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร เฉลี่ยอยู่ในระดับ “มีความสุข”
มิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด ได้แก่ จิตวิญญาณดี ร้อยละ 71.19 น้าใจดี ร้อยละ 70.02 และสังคมดี
ร้อยละ 65.10 มิติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ สุขภาพการเงินดี ร้อยละ 46.33 ผ่อนคลายดี ร้อยละ 54.79 และ
การงานดี ร้อยละ 58.23
สาหรับมิติ ด้านสุขภาพเงินดี ข้อที่คะแนนต่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 มีเงินเก็บออมในแต่ละ
เดือนหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 30.17 อันดับ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.11 และการผ่อนชาระหนี้สินต่างๆโดยรวมในปัจจุบันเป็นภาระ
หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 44.38
มิติด้านผ่อนคลายดี ข้อที่คะแนนต่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 การได้รั บการพักผ่อนที่เพียงพอ
หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 47.53 อันดับ 2 ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 48.76 และใน 1
สัปดาห์ท่านทากิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ
50.51

๘
มิติด้านการเงินดี ข้อที่คะแนนต่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการทางาน เช่น การถูกฟ้องร้อง การได้รับอันตรายจากการทางาน ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 36.97
อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 39.94 และงานของท่านมีความชัดเจน
ของโอกาสในการเติบโตในตาแหน่งหน้าที่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 43.99
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรเมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า บุคลากร Gen X (ช่วงอายุที่ 40-54 ปี)
มีมากที่สุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.61 และ 63.09 ตามลาดับ รองลงมาเป็น Gen BB (ช่วงอายุที่ 55-70 ปี) และ Gen Y
(ช่วงอายุที่ 22-39 ปี)
ดัชนีความสุขของคนทางาน
บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
9.การงานดี
8.สุขภาพเงินดี

46.33

58.23
62.72

7.ใฝ่รู้ดี

65.10
63.84

6.สังคมดี
5.ครอบครัวดี
4.จิตวิญญาณดี

71.19

3.นาใจดี
2.ผ่อนคลายดี
1.สุขภาพดี

54.79

70.02
63.93

ที่ประชุม รับทราบ
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ขอแจ้งปรับแผนจัดซื้อยา Seretide evohaler (25/250) จากวิธี Ebidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากขณะนี้ได้ทาการจัดซื้อวิธี Ebidding ครบตามจานวนแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
5.4 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
5.4.1 แจ้งแนวทางการนัดติดตามผู้ป่วย Stroke รายใหม่เพื่อรักษาทางกายภาพบาบัด
(เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.4.2 แจ้งการติดต่อประสานงานช่วงวันหยุดเทศการสงกรานต์
1) อุปกรณ์ช่วยเดินและอุปกรณ์เสริม เบิกจ่ายที่ ER
2) อุปกรณ์ศูนย์ยืม LTC งดให้บริการตามแนวทางที่เคยแจ้งไว้ หากมีผู้ป่วยที่วางแผนว่าจะ
จาหน่ายช่วงวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ให้ติดต่อยืมภายในวันที่ 11 เมษายน 2562
ที่ประชุม รับทราบ
5.5 คณะกรรมการ HRD-HRM
5.5.1 การพัฒนาพฤติกรรมบริการ
ประธาน และกรรมการ HRD-HRM ได้จัดทาโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการ
ทางานบริการอย่างมีความสุข” (ESB) วิทยากร โดย ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ช่วยราชการสานักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในระกว่างวันที่ 3-17 มิถุนายน 2562 แบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น
ๆ ละ 1 วัน ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕62 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕62 รุ่นที่ 3
วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕62 รุ่นที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕62 และรุ่นที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕62 กรอบเนื้อหา

๙
ประกอบด้วย การสร้างความเป็นหนึ่งในงานบริการ หลักการคิด และการบริการเชิงบวก ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ท่าร้างความประทับใจ การบริการเหนือความคาดหมาย เข้าใจ เข้าถึง
ผู้รับบริการ
หารือความคิดเห็นในกรอบประเด็นเนื้อหา ควรให้วิทยากรเน้นในเรื่องใด หรือให้เพิ่มเติมในรายละเอียด
ใดบ้าง (จากประเด็นพฤติกรรมบริการที่พบจากการทางาน กระบวนการทางานภายในหน่วยงาน/องค์กร ฯลฯ)
ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรุ่น ให้ก ระจายในทุกรุ่น (เกลี่ย) ตาม
แบบสารวจ ส่งทีง่ านการเจ้าหน้าที่
5.5.2 การสารวจความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
คณะกรรมการ HRD-HRM จะได้ ท าการส ารวจความพึ ง พอใจในการท างานของบุ ค ลากร
ครั้งที่ 1 ปี 2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) จึงขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานตอบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ในเวปไซต์ของโรงพยาบาล คือ http://phukieo.net/#&office
ที่ประชุม รับทราบ
5.6 งานบริหารจัดการความเสี่ยง
5.6.1 ขอหารือระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience
Program : PEP) โดยใช้การสแกน QR code เพื่อเข้าไปตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น นาไปแจกจ่ายตาม
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ผลการดาเนินงาน ยังไม่มีข้อมูลเข้าระบบ
5.6.2 รายงานการลงข้อ มูล ในโปรแกรมความเสี่ ยง ในระบบ HRMS (Health Care Risk
Management System) (เอกสารหมายเลข 14: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
5.7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและระบบบริการ
แจ้งแผนแผนการนาเสนอ Service Profile ผลการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงานและระดับ PCT
และหน่วยงาน เดือนเมษายน 2562(เอกสารหมายเลข 15: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 8 เดือน
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.2 แนวทางการ Admit ผู้ป่วยห้องพิเศษ ชั้น 4 ตึก 114 เตียง
ที่ประชุม มอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปทบทวนแนวทางปฏิบัติและนามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
6.3 สิทธิการนอนห้องพิเศษของลูกจ้าง/พนักงาน ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
ที่ประชุม ให้ใช้สวัสดิการแบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที/ข้าราชการ ของโรงพยาบาล
6.4 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ลำดับที่ หัวข้อประเมิน
1
การจัดการขยะ
ติดเชือ
2

ระบบบาบัดนา
เสีย

ผลกำรดำเนินงำน
1. ดาเนินการแจ้งทุกหน่วยงานเรื่องการทิงขวดยาฉีด จากเดิมทิงเป็นขยะอันตราย แต่เนื่องจาก อบจ.ชัยภูมิ ทาสัญญากับทาง
บริษัทเก็บขนและกับเทศบาลไม่รับขวดยาเป็นขยะอันตราย ดังนันจึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบให้ทิงขวดยาเป็นขยะติดเชือ
2. ดาเนินการอบรมผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดการขยะติดเชือ ร่วมกับงาน IC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
จากการดาเนินงานระบบบาบัดนาเสีย ได้เต็มที่ ผลการตรวจวัดคุณภาพนาเบืองต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการบาบัดนาทิง ดังนี
- ค่าออกซิเจนละลายนา(DO) 4.3 mg/L ( ค่าปกติ > 2mg/L)
- ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) 7.45
( ค่าปกติ 5 – 9 )
- ค่าคลอรีนตกค้าง จากการเติมค่าเชือโคริฟอร์ม ไม่เกิน 1 mg/L
ซึ่งทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ส่วนพารามิเตอร์ที่ตรวจตามเกณฑ์ทุก 3 เดือน ทางหน่วยงานส่งตรวจ
เดือนเมษายน

๑๐
6.5 ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ. ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเรื่องกาหนดการตรวจสุขภาพประจาปี 2562 ในวันที่
1,2,3,7,8,10,13,14 พ.ค. 2562 เวลา 07.30น.- 10.30 น. สถานที่ห้องประชุมตึกหลวงตามหาบัว
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (ตึก PCC) ภายใน
วันที่ 19 เมษายน 2562
6.6 การให้บริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและตรวจโรคกระดูกพรุนในระหว่างวันที่ 15 – 17
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. สถานที่ห้องประชุมตึกหลวงตามหาบัว ชั้น 2 โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติจะมีหนังสือแจ้งเวียนและให้ลงชื่อตรวจอีก
ครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 17.00น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

