
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

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

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

1.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบที่วัดควำมยำวส ำหรับเด็ก อ ำเภอละ 3 อัน ขอควำมร่วมมือ
ขยำยผลให้ครบพ้ืนที ่

1.2 ธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์ ต่อไปจะมีพระสงฆ์เป็นคล้ำย ๆ อสม. เรียกว่ำ อสว. 
1.3 กำรดูแลวัด เดิม 1 โรงพยำบำล ดูแล 1 วัด ต่อไปเปลี่ยนเป็น 1 โรงพยำบำล ดูแล 2 วัด 
1.4 โครงกำรจิตอำสำ 904 วปร. มีศูนย์อ ำนวยกำรทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
1.5 กรณีเด็กแวนท์ จะใช้มำตรกำรจำกเบำไปหำหนัก 
1.6 พระรำชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2562 
1.7 กัญชำ ยังเป็นยำเสพติดประเภท 5 แค่คลำยล็อค ให้ใช้ในทำงกำรแพทย ์และกำรวิจัยเท่ำนั้น 
1.8 งบประมำณยำเสพติด ฝำกเบิกให้ทันเวลำ 
1.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยภูมิ ขอบคุณทุกท่ำนที่สมัคร เดินวิ่งปั่น มหำกุศล วันที่ 22 กันยำยน 2562  

โรงพยำบำลชัยภูมิ มีกำรรื้อตึกอุบัติเหตุ อำจเกิดควำมไม่สะดวกด้ำนกำรจรำจร และมีคนขโมยสำยล่อฟ้ำ   
 1.10 จำกกำรสุ่มตรวจของส ำนักงำนควบคุมโรคน ำโดยแมลง พบว่ำ มีลูกน้ ำสูงทุกอ ำเภอที่ส ำรวจ ขอให้
ผู้เกี่ยวข้องท ำกำรเระวังและก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ 
 1.11 แนวทำงกำรพัฒนำ ระบบบริกำรเขต 9 M2 ให้มี ICU, OR ให้ใช้ให้มีประสิทธิภำพพัฒนำ IMC  
ในทุก รพ. PCC เขตเมืองเน้นให้เปิด 24 ชั่วโมง Buddy hospital (โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำล
หนองบัวแดง โรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์) ให้มีรูปธรรมที่ชัดเจนด้ำน Human Resources Management ไม่อยำก
ให้เพ่ิมก ำลังคน แต่ให้ดูกำรกระจำยและพัฒนำคนให้มีประสิทธิภำพ 
 1.12 รัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข เป็นคนในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 9  ขอควำมร่วมมือเตรียมควำมพร้อม
สถำนที่ศึกษำดูงำนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล, โรงพยำบำลชุมชน 
 1.13 พระรำชบัญญัติงบประมำณอำจมีควำมล่ำช้ำ เพรำะต้องผ่ำนสภำอนุมัติ อำจต้องต้องใช้เงินทดลอง
จ่ำยไปก่อน 
 1.14 RDU โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่ผ่ำนขั้น 2 (กำรใช้ยำใน URI และ FTW) กำรใช้ยำ 
ergotamine กับ ARV  ท ำให้หลอดเลือดหดตัวอย่ำงรุนแรง ให้ระมัดระวัง 
 1.15 กำรวิจัยในหน่วยงำน ไม่อยำกให้มีกำรขออนุมัติประเด็นทำงจริยธรรมย้อนหลัง 
 1.16 งบค่ำเสื่อม ขอให้ส่งทันเวลำ  
 1.17 ขอควำมร่วมมือให้มีกำรออกก ำลังกำยทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน 
 1.18 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลได้ดี (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ ำเภอ 
ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 ผู้ป่วยที่มำรับบริกำรของหน่วยบริกำรจำกแฟ้ม ChronieFU 

จ ำนวนผู้ปว่ย ได้รับกำรตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ จ ำนวนผู้ปว่ย ได้รับกำรตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 
ภูเขียว 8,335 6,537 2,664 31.96 8,088 4,641 2,058 25.45 

 



๒ 
 

 
1.19 กำรจัดสรรวงเงินกันระดับเขต ปีงบประมำณ 2562 (วงเงิน 39 ล้ำนบำท) (เอกสารหมายเลข 2: ดู

ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
หน่วยบรกิำร จังหวัด เสริมสร้ำงควำมมั่นคง

ทำงกำรเงินแก่หน่วย
บริกำรเพื่อมิให้ประสบ
วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 

4-7 

สนับสนุนและแก้ปัญหำ
ค่ำใช้จ่ำยหนว่ยบริกำรที่เป็น 

Node เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยสูง
และดุแลหน่วยบริกำร

เครือข่ำย 

สนับสนุน รพศ./รพท. เพื่อ
แก้ปัญหำกำรตำมจ่ำย

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทยโืรคที่มี
ค่ำใช้จ่ำยสูงของ รพ.ลูกขำ่ย

ภำยในจังหวัด 

รวมเงินที่ได้รับ 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูม ิ 3,709,500 - - 3,709,500 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
1.20 สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกเดือน มิถุนำยน 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่ำงวันที่ 

๑ มกรำคม – ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ ำนวน 181 รำย  
พบในอ ำเภอภูเขียว จ ำนวน 20 รำย  
           ในภำพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม – ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๔๐,๔๐๒ รำย  

อัตรำป่วย ๖๑.๑๖ ต่อแสนประชำกร มีผู้เสียชีวิต 58 รำย อัตรำป่วยตำยร้อยละ 0.14 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 2 ของเขตบริกำรสุขภำพที่ 9 และอันดับที่ 17 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั้งที ่6/2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562 
(เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

3.1 เรื่องพิจารณา 
............................................................................................................................................................   
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      ขออนุมัติจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรรำยคำบ 
      3.1.1 กลุ่มงำนเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ขออนุมัติจ้ำง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรรำยคำบ ต ำแหน่ง 

พนักงำนเภสัชกรรม จ ำนวน 2 อัตรำ เพ่ือทดแทนบุคลำกรที่จะเข้ำรับกำรบรรจุในต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 คน  

      3.1.2 กลุ่มกำรพยำบำล งำนกำรพยำบำลผู้คลอด ขออนุมัติจ้ำง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรรำยคำบ 
ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร จ ำนวน 1 อัตรำ เนื่องจำก นำงสำวอรดี ศรีสว่ำง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ได้ลำออกตั้งแต่
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562   

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตรำก ำลังกลุ่มสำยสนับสนุนวิชำชีพหลัก ซึ่งก ำหนดกำรคิดกรอบ รพช. 

ตำมมติ อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค 60 /ขนำด M2 :162 เตียง 
 



๓ 
 

หน่วยงาน ต าแหน่ง 
จ านวนที่ขอ

จ้าง 
กรอบ 
ควรมี 

ปฏิบัติงานจริง ขาด/เกิน 
หมาย
เหตุ 

กรอบกลุ่มสำยสนับสนุนวิชำชีพหลกั (60%ของ FTE.279)  
167 

180 
(ข้อมูลจำก สสจ.ณ พ.ค 62) 

เกิน 13 
 

กลุ่มงำนเภสัชฯ พนักงำนเภสัชกรรม 2  
กลุ่มกำรพยำบำล(ห้องคลอด) พนักงำนบริกำร 1  

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

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

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  

5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.1.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ 
     1) น ำเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมำณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น ำเสนอ QOF ปีงบประมำณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 

                         3) สรุปผลประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำร สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙  
(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 

      5.1.2 งำนแผนงำนและยุทธศำสตร์เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 
              1) รำยงำนค่ำ CMI เดือน ตุลำคม 2561–พฤษภำคม 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทั้งหมด จ ำนวน  

11,283, sumRw=11,054.5255, RW = 0.9798, sumADJRW = 11,144.1668, CMI = 0.9877 
(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)   

ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 
                        2) รำยงำนข้อมูลผู้รับบริกำร ณ 30 มิถุนำยน 2562 

ที ่ ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 
เพิ่ม/ลด ทั้งปี  2561 ต.ค.60-มิ.ย.61 ต.ค.61-มิ.ย.62 

1 ผู้รับบริกำรประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 274,538 203,223 211,380 เพิ่ม 4.01 
2 ผู้รับบริกำรประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,122 12,735 12,796 เพิ่ม 0.48 

                                        (วันนอน) 68,453 50,027 50,918 เพิ่ม 1.78 
3 Active Bed 187.53 183.24 186.51 เพิ่ม 1.78 
4 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,280 3,116 3,398 เพิ่ม 9.05 
5 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,450 2,623 2,659 เพิ่ม 1.37 
6 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,452 5,360 5,711 เพิ่ม 6.55 
7 ค่ำ CMI 0.9558 0.9338 0.9877 เพิ่ม 5.77 

                        3) กำรนิเทศและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 
                            ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ก ำหนดแผนกำรนิเทศและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562 ซึ่งก ำหนดแผนกำรนิเทศและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
คปสอ.ภูเขียว ในวันที่  15 กรกฎำคม 2562 เวลำ 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว เป็นกำร                            
กำรติดตำมผลงำนตำมตัวชี้วัด KPI Ranking 46 ตัว และ KPI PA 37 ตัว ในรอบ 9 เดือน (1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62) 
จึงขอใหผู้้รับผิดชอบตัวชี้วัดท ำควำมเข้ำใจผลงำนตำม KPI และ KPI Template เพ่ือเป็นข้อมูลรับกำรนิเทศฯ  
ที่ http://164.115.22.73/smartoffice62/#/home/kpiranking (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
และขอควำมร่วมมือ คณะกรรมกำร คปสอ.ภูเขียว/บริหำรโรงพยำบำล เข้ำร่วมประชุมรับกำรนิเทศและประเมินผล
ทุกคน และตรวจสอบควำมถูกต้อง/เพ่ิมเติมผลงำนตำมตัวชี้วัด ส่งที่งำนแผนงำนภำยในวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 

http://164.115.22.73/smartoffice62/#/home/kpiranking


๔ 
 

       5.1.3 งำนประกันสุขภำพ 
                    น ำเสนอข้อมุลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บริกำรชำวต่ำงชำติ และศึกษำดูงำนโรงพยำบำล
มุกดำหำร วันที่ 4-5 กรกฎำคม 2562 (ไฟล์น าเสนอ)  

ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 
 5.2 กลุ่มงานการพยาบาล 

              3) รำยงำนกำรใช้ห้องพิเศษ (Admit ห้องพิเศษ) 1-10 กรกฎำคม 2562 
                             หอผู้ป่วยพิเศษและงำน IT ได้ร่วมกันจัดท ำโปรแกรมส ำเร็จรูปกำร Admit ผู้ป่วยห้องพิเศษ 
และรำยงำนผล ดังนี้ 

ที ่ หอผู้ป่วย  จ ำนวนห้องพิเศษ(ห้อง) ร้อยละ หมำยเหต ุ
มีจริง Admit ผู้ป่วยเฉลีย่ต่อวัน   

1 หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 3 2 66.67  
2 หอผู้ป่วยอำยุรกรรมชำย 2 2 100 ห้องแยก 1 ห้อง 
3 หอผู้ป่วยอำยุรกรรมหญิง 2 1.8 90.00 ห้องแยก 1 ห้อง 
4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง/เด็ก 5 4.2 84.00  
5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย 8 2.4 30.00 เตียงคู่ 2 ห้อง 
6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดกูและขอ้ 3 3 100  
7 หอผู้ป่วยกุมำรเวชกรรม 2 1.6 80.00 ห้องแยก 1 ห้อง 
8 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อำพำธ (ชั้น 4-5) 26 17.4 66.92  
9 หอผู้ป่วยพิเศษอำยุรกรรม (ชั้น 4:114 เตียง) 13 9.6 73.84  
 รวม 64 44 68.75  

ที่มำ : http://172.16.3.30:8080/i-viproom/    
           4) รำยงำนผลกำรจัดบริกำรคลินิก SMC 
               ตำมที่คณะกกรมบริหำรโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีมติให้มีกำรด ำเนินกำร            

ตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรจัดบริกำรคลินิกเฉพำะทำงนอกเวลำรำชกำรของหน่วยบริกำรในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ และลดความแออัดของผู้รบับรกิารในเวลาราชการของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี ้

               4.1) ก ำหนดประเภทคลินิกที่จัดบริกำรคลินิกเฉพำะทำงนอกเวลำรำชกำร คือ จัดบริกำรคลินิก
ประเภทผู้ป่วยนอก และกำรรักษำเฉพำะทำง คือ สำขำอำยุรกรรม และกุมำรเวชกรรม 
                         4.2) สถำนที่/วันเวลำจัดบริกำร คือ อำคำรคลินิกอำยุรกรรม ทุกวันอังคำร เวลำ 16.30-
20.30 น. 
                         4.3) ค่ำบริกำรในคลินิกเฉพำะทำงนอกเวลำรำชกำร คือ ค่ำบริกำรรวม 300 บำทต่อคน           
(ไม่สำมำรถเบิกคืนหรือใช้สิทธิต่ำง ๆ ได้) (แบ่งออกเป็นค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก 100 บำทต่อครั้ง และค่ำธรรมเนียม
แพทย์เฉพำะทำง 200 บำทต่อผู้ป่วย 1 รำย ต่อครั้ง) ในส่วนค่ำเวชภัณฑ์/ยำ ค่ำ LAB ค่ำ X-Ray และค่ำบริกำรอ่ืน 
ๆ สำมำรถใช้ได้/เบิกได้ตำมสิทธิ์เดิมของผู้ป่วย 
                         4.4) บุคลำกรประจ ำคลินิก ประกอบด้วย แพทย์เฉพำะทำง 2 สำขำ พยำบำลวิชำชีพ 2 คน 
และพนักงำนบริกำร 1 คน ในส่วนบุคลำกรอ่ืน ๆ ให้จัดบุคลำกรขึ้นเวรนอกเวชรำชกำรตำมปกติ เช่น LAB           
X-Ray ห้องบัตร ห้องเก็บเงิน และห้องจ่ำยยำ 
                         4.5) แพทย์ประจ ำคลินิก คือ พญ.ศศิธร วงศ์รัตนำกร แพทย์เฉพำะทำงสำขำอำยุรกรรม และ 
พญ.จิรกิติ วงศ์เนตร แพทย์เฉพำะทำงสำขำกุมำรเวชกรรม 

               4.6) กำรช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมและจองคิวเข้ำรับบริกำร โทร 044–861 700 - 4 ต่อ 
224 หรือ 410 ในวันรำชกำร  เวลำ 09.00 น.–16.00 น.  
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               4.7) จัดบริกำรคลินิก SMC 
สำขำเฉพำะทำง จ ำนวนผู้รับบริกำร (คน) 
 18 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 2 ก.ค.62 9 ก.ค.62 
อำยุรกรรม   4 6 
กุมำรเวชกรรม   5 5 

รวม 6 6 9 11 
ขอควำมรว่มมือคณะกรรมกำรฯและบุคลำกร ชว่ยประชำสัมพันธ์กำรจัดบริกำรคลินิกเฉพำะทำง          

นอกเวลำรำชกำร ให้ประชำชน  ผูร้ับบริกำร และผู้ที่สนใจทรำบถงึรำยละเอียด 
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 

 5.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.3.1 งำนกำรเงิน (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

                          1) กำรบริหำรจัดกำรงบค่ำเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจำก สปสช. ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 6  
กรกฎำคม 2562  
                 2) ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ของโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภำพคล่องทำงสินทรัพย ์ แสดงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

Current Ratio 
(ค่ำสูงยิ่งดี) 

Quick Ratio 
(ค่ำสูงยิ่งดี) 

Cash Ratio 
(ค่ำสูงยิ่งดี) 

Risk Scoring 
(ยิ่งต่ ำยิ่งดี) 

NWC<0 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก ำไรสุทธิ) 

เกณฑ ์ 1.5 1 0.8 0   
พ.ค.-62 1.15 0.98 0.38 3     14,056,767.73        40,009,943.57  

      3) ต้นทุนบริกำรแบบ Quick Method ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

หมำยเหต ุค่ำกลำง 
(Mean+1sd) 

ค่ำของ รพ. กำรแปลผล 
ค่ำกลำง 

(Mean+1sd) 
ค่ำของ รพ. กำรแปลผล 

พ.ค.62 823.96 601.84 ผ่ำน 19,115.28 19,717.30 ไม่ผ่ำน  

                           4) รำยงำนกำรควบคุมรำยรับ-จ่ำย ของหน่วยงำน ประจ ำเดือน มีนำคม 2562 
                           5) หนี้สินและภำระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 30 เมษำยน 2562 

                     6) สถิติกำรกำรใช้น้ ำประปำและค่ำกระแสไฟฟ้ำ 
ประจ ำเดือน ค่ำกระแสไฟฟ้ำ 

เพิ่ม/ลด 
ค่ำน้ ำประปำ เพิ่ม/ลด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
มกรำคม 664,744.33 724,138.52 59,394.19 123,186.91 110,519.83 -    12,667.08 

กุมภำพันธ ์ 644,350.24 853,833.87 209,483.63 122,767.85 118,007.74 -      4,760.11 
มีนำคม 932,535.23 1,055,576.98 123,041.75 131,593.00 118,570.76 -    13,022.24 
เมษำยน 848,004.04 1,116,922.45 268,918.41 119,569.51 118,082.74 -      1,486.77 

พฤษภำคม 949,601.16 1,130,424.69 180,823.53 131,693.05 107,688.55 -    24,004.50 
มิถุนำยน 994,465.42   163,362.47 108,277.58 -    55,084.89 
กรกฎำคม 937,182.61   193,279.45   
สิงหำคม 965,798.78   139,805.88   

รำยกำร จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1.ค่ำยำ 35,630,889.73 8.ค่ำวัสดุทั่วไป        3,042,305.54  
2.ค่ำวัสดุกำรแพทย ์ 13,245,742.68 9.เจ้ำหนี้อื่นๆ        3,072,093.71  
3.ค่ำวัสดุทันตกรรม 1,034,596.39 10.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทำงกำรแพทย ์        1,764,315.00  
4.ค่ำวัสดุเภสัชกรรม 449,888.15 11.ค่ำครุภัณฑ์          734,115.00  
5.ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย ์ 8,192,387.55 12.ค่ำรักษำพยำบำลตำมจำ่ย(OP-UC)        1,282,541.83  
6.ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร(LAB) 3,737,774.00 13.เงินรับฝำกระยะสั้น        7,308,291.60  
7.ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร(X-Ray) 2,749,500.00 14.ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย      10,980,523.98  

  รวมทั้งสิ้น 93,224,965.16 
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                     6) สถิติกำรกำรใช้น้ ำประปำและค่ำกระแสไฟฟ้ำ (ต่อ) 
ประจ ำเดือน ค่ำกระแสไฟฟ้ำ 

เพิ่ม/ลด 
ค่ำน้ ำประปำ เพิ่ม/ลด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
กันยำยน 947,519.86   121,871.62   
ตุลำคม 960,657.06   108,369.24   

พฤศจิกำยน 813,618.96   118,067.77   
ธันวำคม 720,617.50   103,612.82   

 10,379,095.19 4,880,896.51  1,577,179.57 681,147.20  

ที่ประชุม   ................................................................................................ ........................................ 
 
5.4 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 
      5.4.1 รำยงำนผลกำรจัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ“ทีมงานกับการท างานบริการอย่างมี

ความสุข” (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      คณะกรรมกำรบริหำรก ำลังคน (HRD-HRM) ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรโรงพยาบาล         

ทุกท่าน ที่เข้ำร่วมอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ“ทีมงานกับการท างานบริการอย่างมีความสุข” ระหว่ำงวันที่ 
4-19 มิถุนำยน 2562 และขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
                1) รำยงำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ที ่ กลุ่มงำน จ ำนวนบุคลำกร (คน) หมำยเหต ุ
  ทั้งหมด เข้ำร่วม ไม่เข้ำร่วม  

1 กลุ่มงำนกำรแพทย์ 27 18 9   
2 กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 19 17 2 ลำป่วย1 /อบรม4เดือน 1 
3 กลุ่มงำนทันตกรรม 35 29 6 รอค ำสั่งย้ำย 5 /รอศึกษำต่อ 1 คน 
4 กลุ่มงำนเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 38 37 1 ลำป่วย 
5 กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฟื้นฟู 14 14 -  
6 กลุ่มงำนรังสีวิทยำ 7 7 -  
7 กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 13 13 -  
8 กลุ่มงำนประกันฯ 30 30 -  
9 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 51 51 -  

10 กลุ่มงำนบริกำรปฐมภูมิและองค์รวม 22 22 -  
11 กลุ่มงำนแพทย์แผนไทย 11 11 -  
12 กลุม่งำนกำรพยำบำล 298 290 8 อบรม 4 เดือน2/ลำคลอด3/ลำป่วย1/ไม่ทรำบสำเหตุ2 
 รวม 565 539 26  

                               2) รำยงำนควำมพึงพอใจ 
                     ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงาน
กับการท างานบริการอย่างมีความสุขในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
ล ำดับ ควำมพึงพอใจมำก 3 อันดับแรก ควำมพึงพอใจน้อย 3 อันดับแรก 

1 การน าเสนอของวิทยากร (ร้อยละ 90.30) ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 75.06) 
2 หลัง การเข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ ใน

พฤติกรรมบริการทีด่,ีการสื่อสารในองค์กร/การท างาน
เป็นทีมมากขึ้น  (ร้อยละ 88.60) 

ก่อน การเข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในพฤติกรรมบริการ 
ที่ด,ีการสื่อสารในองค์กรและการท างานเป็นทีมน้อย  
(ร้อยละ 75.94) 

3 การมีส่วนร่วมในการอบรม (ร้อยละ 88.30) ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดอบรม (ร้อยละ 80.83) 
                3) ข้อเสนอแนะ 

          ข้อชมเชย 
การน าเสนอของวิทยากรเข้าใจง่าย ท าให้ได้รับความรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมการบริการที่ดี มีการ

สื่อสารและการท างานในทีมมากขึ้น เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันภายในหมู่คณะ   
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          ข้อเสนอเพื่อพัฒนา 
                     - ปรับปรุงรสชาติอาหารกลางวัน  และพิจารณาความเหมาะสมของอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                     - ควรจัดการอบรมเป็นประจ าต่อเนื่องในทุก ๆ ปี  
                     - ควรจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เล่นเกม มีการแสดง มีการแนะน าตัว 
เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มบุคลากรทุกระดับ 
                     - สถานที่ในการจัดอบรม แรกท่ีอยากให้ไปจัดกิจกรรม 1.บรรยากาศริมทะเล 2.นอกสถานที่ตาม
ความเหมาะสมขององค์กร 3.เขาใหญ่  4.เขาค้อ 5.รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (จากการส ารวจข้อมูล ด้านสถานที่จัด
อบรม 5 อันดับ) 

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
                5.4.2 การตรวจสุขภาพประจ าปีก่อนเข้าท างาน 
                         คณะกรรมกำรบริหำรก ำลังคน (HRD-HRM) ได้ร่วมกับคณะท างานตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล 
จัดท าขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจ าปีก่อนเข้าท างานของบุคลากร ตรวจทุกวันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.              
ณ ห้องสบายใจ (เอกสารหมายเลข 10 : เอกสารแจก) ข้อหารือ คือ การเก็บค่าตรวจสุขภาพควรเก็บตามจริง
หรือไม่ (กรณีสิทธิ์ UC และประกันสังคม) ตามอัตราค่าตรวจในแต่ละแผนกที่จะเข้าท างาน (300-500 บาท) และ     
ค่าตรวจสุขภาพกลุ่มข้าราชการใหม่(บรรจุ/ย้ายมาใหม่) ให้ใช้สิทธิ์หรือใช้เกณฑ์การตรวจสุขภาพประจ าปี (ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย)  

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
                5.4.3 ข้อมูลบุคลำกรและสถำนะสุขภำพ 

               1) รำยงำนบุคลำกร ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 
ประเภทบุคลำกร บุคลำกร (คน) มิ.ย.62 บุคลำกร(คน)ต.ค.61--มิ.ย.62 อัตรำ 

ลำอ
อก 

อัตรำ 
คงอยู่ ทั้งหมด ณ 

พ.ค 62 
รับเข้ำ ย้ำย

ออก 
ลำออก คงเหลือ รับเข้ำ ย้ำย

ออก 
ลำออก 

1. ข้ำรำชกำร 253 11 5 2 257 25 11 4   
2. ลูกจ้ำงประจ ำ 14 0 0 0 14 0 0 0   
3. พนักงำนรำชกำร 3 0 0 0 3 0 0 0   
4. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  149 0 0 0 149 0 0 10   
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว 61 0 0 7 54 2 0 12   
6. พนักงำนจำ้งเหมำบริกำร(รำยวัน) 80 8 0 0 88 32 0 27   

รวม 560 19 5 9 565 59 11 53 1.0 96.95 

               2) กำรเจ็บป่วย/บำดเจ็บจำกกำรท ำงำน บุคลำกรได้รับกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนสะสม 
(ตุลำคม 2561 – มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 34 คน และพบกำรบำดเจ็บในเดือน มิถุนำยน จ ำนวน  2  คน 

      5.4.4 ผลงำนตำมตัวชี้วัด (ผลงำน 1 ตุลำคม 2561 – 30 มิถุนำยน 2562) 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลกำรด ำเนินงำน 

เปำ้หมำย ผลงำน ร้อยละ 
1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ตำมแผน)  ≥ร้อยละ 85 175 19 10.86 

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (นอกแผน)   - 40 - 
2 ร้อยละของกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข   ≥ร้อยละ 85 492 477 96.95 
3 ร้อยละของหนว่ยงำนที่มกีำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละกำรลำออกของบุคลำกร  ≤ร้อยละ 3 567 6 1.0 
5 ร้อยละบุคลำกร มีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน  ≥ร้อยละ 80 63.99 
6 ร้อยละบุคลำกรที่เจ็บป่วย/บำดเจ็บจำกกำรท ำงำน  ≤ร้อยละ 5 564 N/A N/A 
7 ร้อยละของบุคลำกรที่มีค่ำ BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 รอผลกำรตรวจสุขภำพ พ.ค 62 

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



๘ 
 

5.5 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์แจ้งก ำหนดกำรออกหน่วยรับบริจำคโลหิต 
               วันที่ 9 กรกฎำคม 2562 วิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ (ยกเลิก) 
               วันที่ 13 สิงหำคม 2562 โรงเรียนภูเขียว 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.6 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

          5.6.1 กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 
                   สรุปผลกำรให้บริกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ในกลุ่มบุคลำกรโรงพยำบำลภูเขียว            

เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 และ 28 มิถุนำยน 2562 และ วันที่ 5 กรกฎำคม 2562 ที่บุคลำกรรับบริกำรทั้งหมด 
275 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84  และจะด ำเนินกำรให้บริกำรเก็บตกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในบุคลำกรที่ยังไม่ได้ฉีด
วันที่ 19 กรกฎำคม 2562 เวลำ 13.30 น. – 16.00 น. ณ ตึกหลวงตำมหำบัวฯ  

          5.6.2 กำรซ้อมแผนอัคคีภัยและภำวะฉุกเฉินทำงลิฟต์ 
                   งำน ENV. แจ้งก าหนดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 
และ 1 – 2 สิงหำคม 2562 (เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลประจ ำเดือน สิงหำคม 2562 ในวันที่ 14 เดือน 

สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก ำหนดวันพุธ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


