
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 
ผู้มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
4. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
5. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
6. นางพรหมพร    สมจันทร์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
7. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
8. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
9. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
10. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
11. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
12. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
13. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
14. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
15. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
16. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
17. นางอภิษฏา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
18. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
19. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
20. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
21. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
22. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
23. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
24. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
25. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
26. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
27. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
28. นางปิยะฉัตร    ปัตตานัง   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
29. นายบุญฤทธิ์    อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
30. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
31. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
32. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
33. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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34. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
35. 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. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
6. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
9. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
10. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
11. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
12. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
13. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
14. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ(ลาป่วย) 
15. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
16. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
17. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
18. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
19. นางสาวอ าภา แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์   
20. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
21. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 
22. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
23. นางมลนิภา   บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบที่วัดความยาวส าหรับเด็ก อ าเภอละ 3 อัน ขอความร่วมมือ
ขยายผลให้ครบพ้ืนที ่

1.2 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ต่อไปจะมีพระสงฆ์เป็นคล้าย ๆ อสม. เรียกว่า อสว. 
1.3 การดูแลวัด เดิม 1 โรงพยาบาล ดูแล 1 วัด ต่อไปเปลี่ยนเป็น 1 โรงพยาบาล ดูแล 2 วัด 
1.4 โครงการจิตอาสา 904 วปร. มีศูนย์อ านวยการทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
1.5 กรณีเด็กแวนท ์เสียชีวิตที่ อ.จัตุรัส จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก 
1.6 พระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยให้รพ.จัด

กิจกรรมหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายในองค์กร  
1.7 กัญชา ยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 แค่คลายล็อค ให้ใช้ในทางการแพทย์ และการวิจัยเท่านั้น 
1.8 งบประมาณยาเสพติด ฝากเบิกให้ทันเวลา 
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1.9 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ขอบคุณทุกท่านที่สมัคร เดินวิ่งปั่น มหากุศล วันที่ 22 กันยายน 2562  
โรงพยาบาลชัยภูมิ มีการรื้อตึกอุบัติเหตุ อาจเกิดความไม่สะดวกด้านการจราจร และมีคนขโมยสายล่อฟ้า   
 1.10 จากการสุ่มตรวจของส านักงานควบคุมโรคน าโดยแมลง พบว่า มีลูกน้ าสูงทุกอ าเภอที่ส ารวจ ขอให้
ผู้เกี่ยวข้องท าการระวังและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
 1.11 แนวทางการพัฒนา ระบบบริการเขต 9 M2 ให้มี ICU, OR ให้ใช้ให้มีประสิทธิภาพพัฒนา IMC  
ในทุก รพ. PCC เขตเมืองเน้นให้เปิด 24 ชั่วโมง Buddy hospital (โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
หนองบัวแดง โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์) ให้มีรูปธรรมที่ชัดเจนด้าน Human Resources Management ไม่อยาก
ให้เพ่ิมก าลังคน แต่ให้ดูการกระจายและพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ 
 1.12 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นคนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม
สถานที่ศึกษาดูงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, โรงพยาบาลชุมชน 
 1.13 พระราชบัญญัติงบประมาณอาจมีความล่าช้า เพราะต้องผ่านสภาอนุมัติ อาจต้องต้องใช้เงินทดลอง
จ่ายไปก่อน 
 1.14 RDU โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่ผ่านขั้น 2 (การใช้ยาใน URI และ FTW) การใช้ยา 
ergotamine กับ ARV  ท าให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรง ให้ระมัดระวัง 
 1.15 การวิจัยในหน่วยงาน ไม่อยากให้มีการขออนุมัติประเด็นทางจริยธรรมย้อนหลัง 
 1.16 งบค่าเสื่อม ขอให้ส่งทันเวลา  
 1.17 ขอความร่วมมือให้มีการออกก าลังกายทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน 
 1.18 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ดี (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 ผู้ป่วยที่มารับบริการของหน่วยบริการจากแฟ้ม ChronieFU 

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

1.19 การจัดสรรวงเงินกันระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 (วงเงิน 39 ล้านบาท) (เอกสารหมายเลข 2: ดู
ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยบรกิาร จังหวัด เสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงินแก่หน่วย

บริการเพื่อมิให้ประสบ
วิกฤติทางการเงินระดับ 
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สนับสนุนและแก้ปัญหา
ค่าใช้จ่ายหนว่ยบริการที่เป็น 

Node เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
และดุแลหน่วยบริการ

เครือข่าย 

สนับสนุน รพศ./รพท. เพื่อ
แก้ปัญหาการตามจ่าย

ค่าบริการทางการแพทยโืรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงของ รพ.ลูกขา่ย

ภายในจังหวัด 

รวมเงินที่ได้รับ 

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

ที่ประชุม   รับทราบ 
1.20 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน มิถุนายน 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 

๑ มกราคม – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน 181 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 20 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๔๐,๔๐๒ ราย  

อัตราป่วย ๖๑.๑๖ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 58 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 17 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่6/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
(เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา-ไม่มี- 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      ขออนุมัติจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายคาบ 
      3.1.1 กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ขออนุมัติจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานเภสัชกรรม จ านวน 2 อัตรา เพ่ือวางแผนทดแทนบุคลากรที่จะบรรจุในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
จ านวน 2 คน (อยู่ระหว่างรอต าแหน่งว่าง) และขอจ้างบุคคลากรต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรม เพ่ือทดแทนบุคลากรที่รับ
การบรรจุในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ที่โรงพยาบาลของรัฐ (บรรจุ 1 สิงหาคม 2562) จ านวน 1 
อัตรา 

 ที่ประชุม  1. อนุมัติในหลักการ ให้จ้างบุคคลากรต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรม จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทน
บุคลากรที่รับการบรรจุในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ที่ลาออกไปบรรจุรับราชการในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
โดยให้ให้ท าการจ้างนอกระบบไปก่อน และให้ส่งเรื่องขออนุมัติไปที่จังหวัด เมื่อจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงเริ่มด าเนินการ
จ้างตามระบบ  

              2. ไม่อนุมัติ กรณีจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายคาบ ทดแทนบุคลากรที่อยู่ระหว่างรอต าแหน่ง 
ของต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (2 คน) ให้รอไปก่อนจนกว่าจะได้รับการบรรจุจริง แล้วจึงขออนุมัติอีกครั้ง 

      3.1.2 กลุ่มการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด ขออนุมัติจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการรายคาบ 
ต าแหน่ง พนักงานบริการ จ านวน 1 อัตรา เนื่องจาก นางสาวอรดี ศรีสว่าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ลาออกตั้งแต่
วันที่ 30 มิถุนายน 2562   

ที่ประชุม   อนุมัติโดยหลักการ โดยให้ให้ท าการจ้างนอกระบบไปก่อน และให้ส่งเรื่องขออนุมัติไปที่จังหวัด 
เมื่อจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงเริ่มด าเนินการจ้างตามระบบ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตราก าลังกลุ่มสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก ซึ่งก าหนดการคิดกรอบ รพช. 

ตามมติ อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค 60 /ขนาด M2 :162 เตียง 
หน่วยงาน ต าแหน่ง 

จ านวนที่ขอ
จ้าง 

กรอบ 
ควรมี 

ปฏิบัติงานจริง ขาด/เกิน 
หมาย
เหตุ 

กรอบกลุ่มสายสนับสนุนวิชาชีพหลกั (60%ของ FTE.279)  
167 

180 
(ข้อมูลจาก สสจ.ณ พ.ค 62) 

เกิน 13 
 

กลุ่มงานเภสัชฯ พนักงานเภสัชกรรม 2  
กลุ่มการพยาบาล(ห้องคลอด) พนักงานบริการ 1  

ที่ประชุม   อนุมัติโดยหลักการ ให้ท าเรื่องไปที่จังหวัดรอทางจังหวัดพิจารณาอนุมัติ   
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 

แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีราชาภิเษก  

ที่ประชุม   รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  

5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.1.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 

                         3) สรุปผลประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙  
(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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      5.1.2 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI เดือน ตุลาคม 2561–พฤษภาคม 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทั้งหมด จ านวน  

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

ที่ประชุม   รับทราบ 
                        2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ 30 มิถุนายน 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 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 274,538 203,223 211,380 เพิ่ม 4.01 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (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 ค่า CMI 0.9558 0.9338 0.9877 เพิ่ม 5.77 

                        3) การนิเทศและประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
                            ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ก าหนดแผนการนิเทศและประเมินผลการด าเนินงาน 
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งก าหนดแผนการนิเทศและประเมินผลการด าเนินงาน 
คปสอ.ภูเขียว ในวันที่  15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว เป็นการ                            
การติดตามผลงานตามตัวชี้วัด KPI Ranking 46 ตัว และ KPI PA 37 ตัว ในรอบ 9 เดือน (1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62) 
จึงขอใหผู้้รับผิดชอบตัวชี้วัดท าความเข้าใจผลงานตาม KPI และ KPI Template เพ่ือเป็นข้อมูลรับการนิเทศฯ  
ที่ http://164.115.22.73/smartoffice62/#/home/kpiranking (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
และขอความร่วมมือ คณะกรรมการ คปสอ.ภูเขียว/บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมรับการนิเทศและประเมินผล
ทุกคน และตรวจสอบความถูกต้อง/เพ่ิมเติมผลงานตามตัวชี้วัด ส่งที่งานแผนงานภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
       5.1.3 งานประกันสุขภาพ 
                    น าเสนอข้อมุลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บริการชาวต่างชาติ และศึกษาดูงานโรงพยาบาล
มุกดาหาร วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 (ไฟล์น าเสนอ)  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.2 กลุ่มงานการพยาบาล 

              1) รายงานการใช้ห้องพิเศษ (Admit ห้องพิเศษ) 1-10 กรกฎาคม 2562 
                             หอผู้ป่วยพิเศษและงาน IT ได้ร่วมกันจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปการ Admit ผู้ป่วยห้องพิเศษ 
และรายงานผล ที่มา : http://172.16.3.30:8080/i-viproom/    

ที ่ หอผู้ป่วย 
จ านวนหอ้งพิเศษ(ห้อง) ร้อยละ หมายเหต ุ

มีจริง Admit ผู้ป่วยเฉลีย่ต่อวัน   
1 หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 3 2 66.67  
2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 2 100 ห้องแยก 1 ห้อง 
3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 1.8 90.00 ห้องแยก 1 ห้อง 
4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง/เด็ก 5 4.2 84.00  
5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 8 2.4 30.00 เตียงคู่ 2 ห้อง 
6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดกูและขอ้ 3 3 100  
7 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 1.6 80.00 ห้องแยก 1 ห้อง 
8 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ (ชั้น 4-5) 26 17.4 66.92  
9 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม (ชั้น 4:114 เตียง) 13 9.6 73.84  
 รวม 64 44 68.75  

http://164.115.22.73/smartoffice62/#/home/kpiranking
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           2) รายงานผลการจัดบริการคลินิก SMC 
               ตามท่ีคณะกกรมบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีมติให้มีการด าเนินการ            

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ และลดความแออัดของผู้รบับรกิารในเวลาราชการของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

               2.1) ก าหนดประเภทคลินิกที่จัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คือ จัดบริการคลินิก
ประเภทผู้ป่วยนอก และการรักษาเฉพาะทาง คือ สาขาอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม 
                         2.2) สถานที่/วันเวลาบริการ คือ อาคารคลินิกอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 16.30-20.30 น. 
                         2.3) ค่าบริการในคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คือ ค่าบริการรวม 300 บาทต่อคน           
(ไม่สามารถเบิกคืนหรือใช้สิทธิต่าง ๆ ได้) (แบ่งออกเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาทต่อครั้ง และค่าธรรมเนียม
แพทย์เฉพาะทาง 200 บาทต่อผู้ป่วย 1 ราย ต่อครั้ง) ในส่วนค่าเวชภัณฑ์/ยา ค่า LAB ค่า X-Ray และค่าบริการอ่ืน 
ๆ สามารถใช้ได้/เบิกได้ตามสิทธิ์เดิมของผู้ป่วย 
                         2.4) บุคลากรประจ าคลินิก ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง 2 สาขา พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
และพนักงานบริการ 1 คน ในส่วนบุคลากรอ่ืน ๆ ให้จัดบุคลากรขึ้นเวรนอกเวชราชการตามปกติ เช่น LAB           
X-Ray ห้องบัตร ห้องเก็บเงิน และห้องจ่ายยา 
                         2.5) แพทย์ประจ าคลินิก คือ พญ.ศศิธร วงศ์รัตนากร แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม และ 
พญ.จิรกิติ วงศ์เนตร แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชกรรม 

               2.6) การช่องทางการติดต่อสอบถามและจองคิวเข้ารับบริการ โทร 044–861 700 - 4 ต่อ 
224 หรือ 410 ในวันราชการ  เวลา 09.00 น.–16.00น.  

               2.7) จัดบริการคลินิก SMC 
สาขาเฉพาะทาง จ านวนผู้รับบริการ (คน) 

 18 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 2 ก.ค.62 9 ก.ค.62 
อายุรกรรม   4 6 
กุมารเวชกรรม   5 5 

รวม 6 6 9 11 

ขอความรว่มมือคณะกรรมการฯและบุคลากร ชว่ยประชาสัมพันธ์การจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง          
นอกเวลาราชการ ให้ประชาชน  ผูร้ับบริการ และผู้ที่สนใจทราบถงึรายละเอียด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

      5.3.1 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                          1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรร สปสช.ปี 2562 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
                 2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย ์ 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   
พ.ค.-62 1.15 0.98 0.38 3     14,056,767.73        40,009,943.57  

      3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

หมายเหต ุค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

พ.ค.62 823.96 601.84 ผ่าน 19,115.28 19,717.30 ไม่ผ่าน  
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                           4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
                           5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 30 เมษายน 2562 

                     6) สถิติการการใช้น้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า 
ประจ าเดือน ค่ากระแสไฟฟ้า 

เพิ่ม/ลด 
ค่าน้ าประปา เพิ่ม/ลด 

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

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

พฤษภาคม 949,601.16 1,130,424.69 180,823.53 131,693.05 107,688.55 -    24,004.50 
มิถุนายน 994,465.42   163,362.47 108,277.58 -    55,084.89 
กรกฎาคม 937,182.61   193,279.45   
สิงหาคม 965,798.78   139,805.88   

                     6) สถิติการการใช้น้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า (ต่อ) 
ประจ าเดือน ค่ากระแสไฟฟ้า 

เพิ่ม/ลด 
ค่าน้ าประปา เพิ่ม/ลด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
กันยายน 947,519.86   121,871.62   
ตุลาคม 960,657.06   108,369.24   

พฤศจิกายน 813,618.96   118,067.77   
ธันวาคม 720,617.50   103,612.82   

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

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.4 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 
      5.4.1 รายงานผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ“ทีมงานกับการท างานบริการอย่างมี

ความสุข”คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรโรงพยาบาล         
ทุกท่าน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ“ทีมงานกับการท างานบริการอย่างมีความสุข” ระหว่างวันที่ 
4-19 มิถุนายน 2562 และขอรายงานผลการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                1) รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที ่ กลุ่มงาน จ านวนบุคลากร (คน) หมายเหต ุ
  ทั้งหมด เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม  

1 กลุ่มงานการแพทย ์ 27 18 9  
2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ 19 17 2 ลาป่วย1 /อบรม4เดือน 1 
3 กลุ่มงานทันตกรรม 35 29 6 รอค าสั่งย้าย 5 /รอศึกษาต่อ 1 คน 
4 กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 38 37 1 ลาป่วย 
5 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 14 14 -  
6 กลุ่มงานรังสีวิทยา 7 7 -  
7 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 13 13 -  

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 35,630,889.73 8.ค่าวัสดุทั่วไป        3,042,305.54  
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 13,245,742.68 9.เจ้าหนี้อื่นๆ        3,072,093.71  
3.ค่าวัสดุทันตกรรม 1,034,596.39 10.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย ์        1,764,315.00  
4.ค่าวัสดุเภสัชกรรม 449,888.15 11.ค่าครุภัณฑ์          734,115.00  
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 8,192,387.55 12.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC)        1,282,541.83  
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 3,737,774.00 13.เงินรับฝากระยะสั้น        7,308,291.60  
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 2,749,500.00 14.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      10,980,523.98  

  รวมทั้งสิ้น 93,224,965.16 



๘ 
 

                       1) รายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ)   
ที ่ กลุ่มงาน จ านวนบุคลากร (คน) หมายเหต ุ
  ทั้งหมด เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม  

8 กลุ่มงานประกันฯ 30 30 -  
9 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 51 51 -  

10 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 22 22 -  
11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 11 11 -  
12 กลุ่มงานการพยาบาล 298 290 8 อบรม 4 เดือน2/ลาคลอด3/ลาป่วย1/ไม่ทราบสาเหตุ2 
 รวม 565 539 26  

                     2) รายงานความพึงพอใจ 
                     ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงาน
กับการท างานบริการอย่างมีความสุขในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
ล าดับ ความพึงพอใจมาก 3 อันดับแรก ความพึงพอใจน้อย 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 างานในทีมมากข้ึน เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันภายในหมู่คณะ   

          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   รับทราบ 
                5.4.2 การตรวจสุขภาพประจ าปีก่อนเข้าท างาน 
                         คณะกรรมการบริหารก าลังคน (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)  



๙ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้ยกเว้นไม่ต้องช าระค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการบริการบุคลากร 
                5.4.3 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 

               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
ประเภทบุคลากร บุคลากร (คน) มิ.ย.62 บุคลากร(คน)ต.ค.61--มิ.ย.62 อัตรา 

ลาออก 
อัตรา 
คงอยู่ ทั้งหมด ณ 

พ.ค 62 
รับเข้า ย้าย

ออก 
ลาออก คงเหลือ รับเข้า ย้าย

ออก 
ลาออก 

1. ข้าราชการ 253 11 5 2 257 25 11 4   
2. ลูกจ้างประจ า 14 0 0 0 14 0 0 0   
3. พนักงานราชการ 3 0 0 0 3 0 0 0   
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  149 0 0 0 149 0 0 10   
5. ลูกจ้างชั่วคราว 61 0 0 7 54 2 0 12   
6. พนักงานจา้งเหมาบริการ(รายวัน) 80 8 0 0 88 32 0 27   

รวม 560 19 5 9 565 59 11 53 1.0 96.95 

               2) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 จ านวน 34 คน และพบการบาดเจ็บในเดือน มิถุนายน จ านวน  2  คน 

      5.4.4 ผลงานตามตัวชี้วัด (ผลงาน 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 175 19 10.86 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   - 40 - 
2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 492 477 96.95 
3 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 567 6 1.0 
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 63.99 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 564 N/A N/A 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 รอผลการตรวจสุขภาพ พ.ค 62 

   ที่ประชุม   รับทราบ 
5.5 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แจ้งก าหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
               วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ (ยกเลิก) 
               วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภูเขียว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

          5.6.1 การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 
                   สรุปผลการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว            

เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 และ 28 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่บุคลากรรับบริการทั้งหมด 
275 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84  และจะด าเนินการให้บริการเก็บตกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรที่ยังไม่ได้ฉีด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ตึกหลวงตามหาบัวฯ  

          5.6.2 การซ้อมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินทางลิฟต์ 
                   งาน ENV. แจ้งก าหนดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
และ 1 – 2 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ในวันที่ 14 เดือน 

สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.00น. 
 

 
  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


