
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 11 กันยายน 2562 

ณ หองประชุมเพชรภูเขียว ช้ัน 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
......................................................................... 

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
กอนเขาวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 นายแพทยณรงค  สายวงศ ไดรับการแตงตั้งให
เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 หลักการทํางาน 5 ส. สุข สําเร็จ สรางสรรค สามัคคี สื่อสาร 
1.3 การแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดชัยภูมิ ไดงบประมาณสนับสนุน จํานวน 200 ลานบาท โรงพยาบาล       

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ไดงบประมาณในการทําบอบาดาลใหม จํานวน 370,000 บาท 
1.4 RTI ยังเปนปญหา ซ่ึงมีการตายคอนขางสูง จากรถจักยายนต อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ รถปกอัพ 
1.5 การดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วัน ขอใหเนนเรื่อง คลินิกพอแม คลินิกเด็กดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คลินิกพอแม ฝากสอนพอแมเก่ียวกับการสื่อสารกับลูก การรับฟงลูก 
1.6 “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ขอความรวมมือประชาสัมพันธ ในหนวยงานดวย  
1.7 แผนเรงรัดการกําจัดโรคหัดของประเทศไทย ป 2563 มีเปาหมายไมใหปวยเกิน 2 คน/ลานประชากร 

กรณีมีอาการไขออกผื่น สงสัยหัด สงตรวจเลือด ไมเสียคาใชจาย 
1.8 แนวทางใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ เปลี่ยนวัคซีนจากหยอดปากเปนแบบฉีด เนื่องจากแบบฉีดสามารถ

ทําใหเกิดโรคได 
1.9 วันปองกันการฆาตัวตายโลก กําหนดในวันท่ี 10 กันยายน ของทุกป เปาหมายอัตราการฆาตัวตาย         

ไมเกิน 6.3 ราย/แสนประชากร เกณฑอําเภอภูเขียว ฆาตัวตายไมเกิน 8 ราย (อําเภอภูเขียว ฆาตัวตาย 9 ราย 
(7.22/แสน) 

1.10 กําหนดการจัดงานงานเกษียณอายุราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ วันท่ี 27 กันยายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภูมิ เริ่มตั้งแต 18.00 น.เปนตนไป โตะจีนโตะละ 3,500 บาท (ผูเกษียณ 2 คน/
โตะ) แจงและจายเงินกอนวันท่ี 20 กันยายน 2562 

1.11 งบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2563 อยูในระหวางรอ สปสช. สรุปข้ันสุดทาย 
1.12 โครงการท่ีเปนของอําเภอ (ภาพใหญ) ผูทําโครงการควรเปนผูรับผิดชอบภาพรวม (อยาให รพ.สต. ใด 

รพ.สต. หนึ่งทําโครงการในภาพของอําเภอ) 
1.13 ตึกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ พรอมเปดใหบริการในเดือน ธันวาคม 2562 และศูนยหัวใจ

พรอมเปดใหบริการในเดือนเมษายน 2563 นี้ 
1.14 โรคไขเลือดออก พบระบาดคอนขางสูง ขอความรวมมือชวยกัน ควบคุมลูกน้ํายุงลาย คา HI CI อยาให

มี gen 2 อยาใหตาย ถาจําเปนตอง Refer โรงพยาบาลชัยภูมิ และใชมาตรการ 3_3_1  
1.15 แนวทางการทํางาน PPเนนงานอนามัยแมและเด็ก NCD และระบบงาน service Plan เนน NCD 

cluster organ transplants ลดแออัด ไรรอนตอ กัญชา 
1.16 MMR แมตายสวนใหญเกิดจาก indirect causes เชน โรคประจําตัว การติดเชื้อ ฝากดู/แนะนําโรคท่ี

ไมควรตั้งครรภ การ CXR ในคนทองครั้ง สองครั้ง ไมเปนปญหาถาจําเปน 
1.17 เขตสุขภาพท่ี 9 พบโรคโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ สูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ 
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1.18 การลงขอมูล ANC  มะเร็งปากมดลูก ซ่ึง สปสช จะจัดสรรเงิน โดยใชขอมูลในวันท่ี 30 กันยายน 
2562 ขอใหผูเก่ียวของตรวจสอบและเรงดําเนินการบันทึกขอมูลใหสมบูรณ 

1.19 การดําเนินงาน RDU ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ยังไมผานข้ันสอง ติดอยูท่ีการใชยาใน 
ผูปวย URI และ FTW และยังพบวาเรามีการใช NSAID ซํ้าซอนและใช NSAID ในผูปวย CKD stage3 สูงท่ีสุดของ
จังหวัด  

MALA มีแนวทางการใชยา metformin ท่ีดีของโรงพยาบาลชัยภูมิ เชน ไมให ถา eGFR <30 กรณีเจ็บปวย 
ไข ปวดทอง คลื่นไสอาเจียน ใหหยุดยา 

การลดแออัด โดยการให ผูปวยไปรับยาท่ีรานยา นํารอง ใน 50 โรงพยาบาล ในกลุมโรค DM HT หอบ และ
โรคจิตเวช 

1.20 งบคาเสื่อมของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งงบไปเกิน 3,600 บาท รอ สปสช ประชุมสรุป
รอบสุดทาย อาจมีเงินเพ่ิมเติมได 

1.21 สถานการณการเงินโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ financial risk score=3 ติดลบ 74 ลานบาท 
1.22 การดําเนินงาน TB ฝากชวยกัน อยาใหมีตาย อยาใหขาดยา ใหมี successs rate> 85% 
1.23 สรุปสถานการณดําเนินงานงบคาเสื่อม (ตามจํานวนรายการ) ปงบประมาณ 2562(เอกสารหมายเลข 

1: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

หนวยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ดําเนินการเบิกจายแลว 

รายการ รอยละ งบที่ใชไป เงินเหลือจาย งบเหลือจาการเบกิจาย 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 10,312,364.01 83 67 80.72 6,305,902.62 11,961.39 0.19 

1.24 รายงานความทันเวลาการสงงบทดลองของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

หนวยงาน 
รายละเอียดการสงงบทดลอง 

มิถุนายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ สงงบแลว งบดุล งบสัมพันธ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จํานวน 15 แหง) สงงบแลว งบดุล งบสัมพันธ 

1.25 สรุปการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณ 2562 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม
2562 (สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 3: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

รายการ จํานวน(บาท) รายการ จํานวน(บาท) รายการ จํานวน(บาท) 
1.รับจัดสรร 354,722.79 3.จายคาตอบแทนใชสอย  4.จายคาสาธารณูปโภค  
2.จายคาใชจายเดินทาง    3.1 ซอมรถ 4,665.20    4.1 คาน้ําประปา 7,777.85 
   2.1 คาเบี้ยเล้ียง 15,400.00   3.2 ซอมครุภัณฑ -    4.2 คาไฟฟา 25,308.70 
   2.2 คาเชาที่พัก 9,499.00   3.3 วัสดุ สนง. 120,351.00    4.3 คาโทรศัพท 1,916.11 
   2.3 คาใชจายอื่น 46,777.00   3.4 จางเหมา 34,274.50    4.4 คาเน็ต 6,198.94 
   รวม ขอ 2 71,676.00   3.5 OT 59,860.00 รวม ขอ 4 41,201.60 
    รวมขอ 3 219,150.70 รวมเบิกทั้งหมด(2-4) 332,028.30 
 คงเหลือ 22,694.49 

รอยละที่เบิก 93.60 

 
1.26 ขอมูลวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประจําเดือน สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
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179 รพช.M2>100 1.06 0.92 0.29 6,397,277.07 28,061,001.52 3 0 0 3 -74,170,948.57 
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1.27 สถานการณโรคไขเลือดออกเดือน สิงหาคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหวางวันท่ี ๑ 
มกราคม – ๒4 สิงหาคม ๒๕๖๒ พบผูปวย จาํนวน ๑,๙๓๒ ราย พบในอําเภอภูเขียว จํานวน 219 ราย อัตราปวย 
๑75.81 ตอแสนประชากร 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ พบผูปวย ๗๗,๕๗๕ ราย  
อัตราปวย ๑๑๗.๔๓ ตอแสนประชากร มีผูเสียชีวิต ๘๑ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.104 จังหวัดชัยภูมิ พบผูปวย
อันดับ 2 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับท่ี 13 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 5: ดูไดท่ีเว็บไซต
โรงพยาบาล) 
 1.6 ขาราชการขอยายสถานท่ีปฏิบัติราชการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ คือ โรงพยาบาลภูเขียว           
เฉลิมพระเกียรติ ขอยาย 1 คน ไดแก นางสาวภุมรี บุบผาชาติ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เหตุผล       
ขอยายติดตามครอบครัว(เอกสารหมายเลข 6: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 14 สิงหาคม 2562  
(เอกสารหมายเลข 7: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 

ขอทบทวนการเก็บคาบริการตรวจรักษาคลินิกนอกเวลาราชการกรณี Admit ของคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ 300 บาท แตไมไดเก็บคารักษากรณี Admit ของคลินิกนอกเวลาราชการท่ัวไป (100 บาท) 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
............................................................................................................................................................   
ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.2.1 งานการเจาหนาท่ีขออนุมัติจาง 
               1) กลุมงานเภสัชและคุมครองผูบริโภค ขออนุมัติจาง เจาพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 1 อัตรา 

เพ่ือทดแทนบุคลากร เนื่องจากสอบบรรจุได (ขาราชการสวนทองถ่ิน) 
ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 

     2) กลุมงานทันตกรรม ขออนุมัติจาง ผูชวยทันตแพทย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากร 
ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 30 กันยายน 2562 นี้ 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
     3) กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม ขออนุมัติจาง 2 ตําแหนง 

พนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีจะลาออกในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
พนักงานชวยเหลือคนไข จํานวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน 2562      

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตรากําลัง สายวิชาชีพหลัก ซ่ึงกําหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ 

อ.ก.พ. สป.ครั้งท่ี 3/2560 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 /ขนาด M2 :162 เตียง 
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 หนวยงาน ตําแหนง 
จํานวนที่
ขอจาง 

กรอบ ควรมี ปฏิบัติงานจริง ขาด/เกิน หมายเหตุ 

กลุมงานเภสัชและคุมครองฯ จพ.เภสัชกรรม 1 11 (FTE-ขั้นสูง) 8 ขาด 3 

 
กลุมงานทันตกรรม ผูชวยทันตแพทย 1 10 

11 
(รวมเกษียณป 62) 

เกิน 1 

กลุมงานบริการปฐมภูมแิละ
องครวม 

พนักงานทําความสะอาด 1 
7.2 4 ขาด 3 

พนักงานชวยเหลือคนไข 1 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการดําเนินงาน 
4.1 แจงผลการติดตาม การบํารุงรักษา/ซอมเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับใหบริการผูปวย ท่ีแผนก/หนวยงาน 

(ขอมูลจากงานซอมบํารุง) 
      1) หนวยงาน/แผนกบริการ ท่ีดําเนินการแลว ไดแก หอผูปวยอายุรกรรมหญิง หอผูปวยสูตินรีเวช หอ

ผูปวยกุมารเวช หอผูปวยพิเศษสงฆชั้น 4 และ 5 หอผูปวยศัลยกรรมหญิง หอผูปวยศัลยกรรมชาย OPD อายุรกรรม 
ชั้น 1 OPD ท่ัวไป ชั้น 1 และหองประชุมพลอย 

      2) หนวยงาน/แผนกบริการ ท่ีอยูระหวางดําเนินการ ไดแก หองฉุกเฉิน(ER) หอผูปวยอายุรกรรมชาย 
โรงครัว หองประชุมเพชรภูเขียว 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
4.2 ขอติดตาม Solar Rooftop 
4.3 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงขอสรุปผลการรายงานความเสี่ยงของหัวหนาหนวยงานในระบบ NRLS 

ขอมูล ณ. 31 สิงหาคม 2562(เอกสารหมายเลข 8: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
4.4 ขอติดตามการนําเสนอความเสี่ยง ในระบบ NRLS ของหัวหนากลุมงาน 
      4.4.1 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานเทคนิคการแพทย (ไฟลนําเสนอ 6)  
      4.4.2 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานการพยาบาล 
      4.4.3 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานรังสีวิทยา 
      4.4.4 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานเภสัชกรรมฯ 
      4.4.5 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
      4.4.6 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานทันตกรรม 
      4.4.7 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานประกันสุขภาพฯ 
      4.4.8 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานแพทยแผนไทยฯ 
      4.4.9 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานโภชนศาสตร 
      4.4.10 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานบริหารท่ัวไป 
      4.4.11 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานบริการปฐมภูมิฯ 
      4.4.12 รายงานความเสี่ยงและแนวทางปองกันกลุมงานการแพทย 
      4.4.13 ติดตามเรื่องการเบิกจายสิ่งสนับสนุนการจัดบริการของหนวยงาน  
4.5 (กรอบ) โปรแกรมติดตามการเบิกจายสิ่งสนับสนุนการจัดบริการ.................................................... 
4.6 ขอติดตามการจัดงานเกษียณอายุราชการในวันท่ี 19 กันยายน 2562.............................. 
4.7 ขอติดตามการแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสีย.............................. 
ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบจากทีม/กลุมงาน 
 5.1 คณะกรรมการบริหารกําลังคน (HRD-HRM) 

      5.1.1 ขอมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจําเดือน สิงหาคม 2562 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร (คน) ส.ค.62 บุคลากร(คน)ต.ค.61—ส.ค.62 อัตรา 

ลาออก 
อัตรา 
คงอยู 

ทั้งหมด  
ณ. ก.ค.62 

รับเขา 
ยายออก/ 
เสียชีวิต 

ลาออก คงเหลือ รับเขา 
ยาย
ออก 

ลาออก 

1. ขาราชการ 257  4  253 28 18 4   
2. ลูกจางประจาํ 14    14      
3. พนักงานราชการ 3    3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  149    149   10   
5. ลูกจางชั่วคราว 59    59 8  13   
6. พนักงานจางเหมาบริการ(รายวัน) 82 7   89 41  35   

รวม 564 7 4 0 567 77 18 62 0.99 97.15 

              2) การเจ็บปวย/บาดเจ็บจากการทํางาน บุคลากรไดรับการบาดเจ็บจากการทํางานสะสม 
(ตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 จํานวน.......36.......คน และพบการเจ็บปวย/บาดเจ็บจากการทํางาน ในเดือน 
สิงหาคม จํานวน.....1.... คน (โรคมีแตโรค ออฟฟตซินโดรม) 

     5.1.2 ผลงานตามตัวชี้วัด (ผลงาน 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562) 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ 
ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด (ตามแผน)  ≥รอยละ 85 175 24 13.71 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด (นอกแผน)   - 52 - 

2 รอยละของการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข   ≥รอยละ 85 492 478 97.15 
3 รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช ≥รอยละ 60 1 1 100 
4 รอยละการลาออกของบุคลากร  ≤รอยละ 3 568 6 0.99 

5 รอยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการทํางาน  ≥รอยละ 80 63.99 
6 รอยละบุคลากรที่เจ็บปวย/บาดเจ็บจากการทํางาน  ≤รอยละ 5 564 36 6.38 
7 รอยละของบุคลากรที่มีคา BMI ≥ 23   ≤รอยละ 50 525 216 41.14 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
      5.1.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหมกอนเขาทํางาน มีบุคลากรเขาทํางานใหมระหวาง

เดือน สิงหาคม 2562 จํานวน 7 ราย คือ 
 น.ส.สุกัญญา  จรัสพันธ พนักงานชวยเหลือคนไข ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 น.ส.ศศิธร  ขวัญกลา พนักงานบริการ  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายสิงหา  แกนคง พนักงานบริการ  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 น.ส.วราภรณ  ไกรสกุล พนักงานบริการ  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายอดิพล  มงคล พนักงานเปล  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายชนะพล  ชนะภ ู พนักงานเปล  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายนพรัตน  มิตรมาตร พนักงานเปล  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.3 กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย 
      5.3.1 ศูนยขอมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) นําเสนอ KPI กระทรวง ปงบประมาณ 2562 (ไฟลนําเสนอ 1) 
              2) นําเสนอ QOF ปงบประมาณ 2562 (ไฟลนําเสนอ 2) 
     3) สรุปขอมูลการจายชดเชยเฉพาะโรค Seamless For DMIS(ไฟลนําเสนอ 3) 
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ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
                5.3.2 งานแผนงานและยุทธศาสตรเครือขายบริการสุขภาพ 

              1) รายงานคา CMI เดือน ตุลาคม 2561–กรกฎาคม 2562 ผูปวยทุกสิทธิ ท้ังหมด จํานวน  
14,312, sumRw=13,955.9944, RW=0.9751, sumADJRW = 14,053.3160, CMI = 0.9819 
(เอกสารหมายเลข 9: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล)   ภูแทนเกษตรสาร 

ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
                         2) รายงานขอมูลผูรับบริการ ณ 31 สิงหาคม 2562 

ที่ ประเภท ป 2561 ป 2562 รอยละ 
เพิ่ม/ลด ทั้งป  2561 ต.ค.60-ส.ค.61 ต.ค.61-ส.ค.62 

1 ผูรับบริการประเภทผูปวยนอก        (คร้ัง) 274,538 252,015 258,806 เพิ่ม 2.69 
2 ผูรับบริการประเภทผูปวยใน          (คร้ัง) 17,122 15,664 15,892 เพิ่ม 1.45 

                                        (วันนอน) 68,453 62,497 62,608 เพิ่ม 0.18 
3 Active Bed 187.53 186.55 186.88 เพิ่ม 0.18 
4 สง Refer ในเขต                         (คร้ัง) 4,280 3,927 4,095 เพิ่ม 4.27 
5 สง Refer นอกเขต                      (คร้ัง) 3,450 3,174 3,308 เพิ่ม 4.22 
6 รับ Refer ใน NODE                    (คร้ัง) 7,452 6,750 7,121 เพิ่ม 5.50 
7 คา CMI 0.9558 0.9338 0.9819 เพิ่ม 5.15 

ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
      5.3.3 งานประกันสุขภาพ 

                   นําเสนอการประชุมคณะกรรมการเพ่ิมรายไดครั้งท่ี 4/2562(ไฟลนําเสนอ 4) 
ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
5.4 กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
      ขอแจงนโยบาย การบริหารจัดการดานยาและการใชยาในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ป 2562 
(เอกสารแจก) 
ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
5.5 งานการพยาบาลผูปวยนอก  

                คลินิกอายุรกรรม ขอรายงานสถานการณวัณโรค และสรุปยอดผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีตองติดตาม
ผลการรักษา (เอกสารหมายเลข 9: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) (ไฟลนําเสนอ 5)   

ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
 5.6 กลุมงานบริหารท่ัวไป 
       5.4.1 เรื่องจากท่ีประชุมท่ีวาการอําเภอภูเขียว เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 

     1) โครงการศูนยดํารงธรรม อําเภอ..ยิ้มเคลื่อนท่ี เดือน กันยายน 2562 วันศุกรท่ี 20 
กันยายน 2562  ณ. วัดหรด ีบานเพชร ต.บานเพชร 

     2) เรื่องการประชาสัมพันธเชิญชวนรวมมาตรการทองเท่ียวในประเทศ “ชิมชอบใช”   
ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ “ชิมชอบใช” 
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ และสนับสนุนการใชจายผานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ
(G-wallet)   โดยสํานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ  ไดจัดใหมีการลงทะเบียนผูประกอบการ/รานคา ท่ีประสงคเขารวม
มาตรการ ของจังหวัดชัยภูมิ   ระหวางวันท่ี  28 สิงหาคม  - 20 กันยายน 2562 

   สําหรับการลงทะเบียนผูเขารวมมาตรการ “ชิมชอบใช” รับ  1,000  บาท จะเปดใหลงทะเบียน 
ผาน www.ชิมชอบใช.com ระหวางวันท่ี 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 เง่ือนไขเบื้องตน 

   2.1) สัญชาติไทย   อายุตั้งแต 18  ป ข้ึนไป 
   2.2) เลือกจังหวัดท่ีจะเดินทางไปใชสิทธิ์ ท่ีไมใชจังหวัดตามสําเนาทะเบียนบานตัวเอง 

http://www.%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89.com/
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   2.3) บุคคลท่ีมีรายไดนอยท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ สามารถเขารวมมาตรการนี้ได 
จึงขอใหหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกแหง ประชาสัมพันธให 

ประชาชน เจาหนาท่ี ทราบและสมัครเขารวมมาตรการดังกลาว ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
   3) เรื่อง การฝกอบรมทักษาอาชีพ รุนท่ี 60 ดวยศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

รัตนภา จังหวัดขอนแกน  เปดรับสมัคร เยาวชน สตรีและบุคคลท่ัวไป ท่ีไมมีโอกาสศึกษาตอ วางงาน เขาฝกอบรม
ทักษะวิชาชีพ รุนท่ี 60 ตามเง่ือนไขดังนี้ สตรีท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย ไมศึกษาตอ ถูกเลิกจางงาน วางงาน 
และผูสนใจท่ัวไป  ท่ีมีอายุระหวาง 13 ป ข้ึนไป มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  
(ขอนแกน /มหาสารคาม/กาฬสินธุ/สกลนคร/บึงกาฬ/อุดรธานี/หนองคาย/เลย/หนองบัวลําภู และจังหวัดชัยภูมิ)    
โดยไมสมัครดวยตนเองท่ีศูนย ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2562  เปนตนไป    
หลักสูตรท่ีเปดอบรม 

หลักสูตร  6  เดือน หลักสูตร  4  เดือน หลักสูตร  1  เดือน 
1.ตัดเย็บเส้ือผา 1. ตัดผมชาย 1. เบเกอร่ี ชา-กาแฟ 
2.เสริมสวย  2. การดูแลผูสูงอายุในบาน 2. แปรรูปผลิตภัณฑจากผา 
3. บริหารโรงแรม  3. อาหารไทย 4 ภาค 
4. โภชนาการ  4. การจัด-ตกแตง สถานที่ในงานพิธีตาง ๆ 
5. พนักงานชวยเหลือดูแลผูสูงอายุและเด็ก  5. การสานผลิตภัณฑทางเสนพลาสติก/ใบตอง 
6.นวดแผนไทยและอบสมุนไพร  6.แตงหนา ทําผม ทาํเล็บ 

                          4) แจงแผนจิตอาสาเราทําดีดวยหัวใจ(ปรับภูมิทัศน) ประจําเดือน กันยายน 2562 
วันท่ี   5  ก.ย.2562 ถนนสายหนองสองหอง-คอนสาร  จุดรวมพลโรงเรยีนยอดแกวแกงวิทยา 
วันท่ี  12 ก.ย.2562 บริเวณวัดเจดียบานโนนขา-โนนโจด จุดรวมพล อบต.หนองคอนไทย 
วันท่ี  19 ก.ย.2562 ถนนสายบานสวางบานจําปาทอง จุดรวมพล หนองน้ําบานจําปาทอง ต.หนองตูม 
วันท่ี  26 ก.ย.2562 ถนนสายบานโนนดินจี-่บานหนองตาไก จุดรวมพล หนาสระหนองแดง บานโนนดนิจี่ ต.โอโล  
                          5) การจัดตลาดนัดชุมชนในวันประชุมกํานันผูใหญบานทุกเดือน เพ่ือเปนการสรางรายไดใหแก
ชุมชน  และสนับสนุนผลิตภณัฑของชุมชน จึงกําหนดใหจัดตลาดนัดชุมชนท่ีวาการอําเภอภูเขียว เดือนละ 1 ครั้ง ใน
วันประชุมกํานันผูใหญบาน  ฝากประชาสัมพันธประชาชนผูท่ีตองการขายผลิตภัณฑ และเชิญชวนมาซ้ือ/ขาย
ผลิตภัณฑในวันดังกลาว    
                          6) กําหนดประชุมครั้งตอไป ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2562      

      5.4.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 11: ดูไดท่ีเว็บไซตโรงพยาบาล) 
                         1) การบริหารจัดการงบคาเสื่อมท่ีไดรับจัดสรรจาก สปสช. ป 2562 ณ. กันยายน 2562  
                2) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคลองทางสินทรัพย แสดงความมั่นคงทางการเงิน 

Current Ratio 
(คาสูงยิ่งดี) 

Quick Ratio 
(คาสูงยิ่งดี) 

Cash Ratio 
(คาสูงยิ่งดี) 

Risk Scoring 
(ยิ่งตํ่ายิ่งดี) 

NWC<0 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

NI<0 
(กําไรสุทธิ) 

เกณฑ 1.5 1 0.8 0   
ก.ค.-62 1.06 0.92 0.29 3 6,397,277.07 28,061,001.52 

      3) ตนทุนบริการแบบ Quick Method ประจําปงบประมาณ 2562 

เดือน 
ตนทุน OPD ตนทุน IPD 

หมายเหตุ คากลาง 
(Mean+1sd) 

คาของ รพ. การแปลผล 
คากลาง 

(Mean+1sd) 
คาของ รพ. การแปลผล 

ก.ค.-62 949.64 618.86 ผาน 23,171.27 20,518.93 ผาน  

                           4) รายงานการควบคุมรายรับ-จาย ของหนวยงาน ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 
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                           5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

                     6) สถิติการการใชน้ําประปาและคากระแสไฟฟา 
ประจําเดือน คากระแสไฟฟา 

เพิ่ม/ลด 
คาน้ําประปา เพิ่ม/ลด 

ป 2561 ป 2562 ป 2561 ป 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 1,122,991.63 128,526.21 163,362.47 108,277.58 -55,084.89 

กรกฎาคม 937,182.61 1,109,952.86 172,770.25 193,279.45 128,202.54 -65,076.91 
สิงหาคม 965,798.78   1,067,226.22    01,427.44  139,805.88  147,306.10  7,500.22  
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 7,113,841.00  1,577,179.57 809,349.74  

ท่ีประชุม   ........................................................................................................................................ 
5.7 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
      แจงแผนบริการผูปวยทางกายภาพบําบัดในชุมชน ป 2563  

ตารางปฏิบัติงานท่ี รพ.สต เวลาปฏิบัติงาน 13.00-16.30 น.รูปแบบการใหบริการเยี่ยมบานเพ่ือบริการ
กายภาพบําบัด ในกลุมผูปวยท่ีอยูในระยะจําเปนตองฟนฟูสภาพกลุมโรค  1.ผูปวย IMC, 2.ผูปวยAmputaion,  
3.โรคอ่ืนท่ีทางพ้ืนท่ีเตรียมไวสําหรับปรึกษานักกายภาพบําบัด 

ตารางแผนปฏิบัติงานกายภาพบําบัด PCC ผักปง    

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
5.8 กลุมงานเทคนิคการแพทย 
      5.8.1 ออกหนวยรับบรจิาคโลหิต 

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 
1.คายา 36,177,978.41  8.คาวัสดุทั่วไป 2,868,488.44  
2.คาวัสดุการแพทย 14,417,735.46  9.เจาหนี้อื่นๆ 2,052,442.14  
3.คาวัสดุทันตกรรม 884,994.29  10.คาจางเหมาบริการทางการแพทย 4,970,484.00  
4.คาวัสดุเภสัชกรรม 449,079.09  11.คาครุภัณฑ 456,080.90  
5.คาวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 9,472,167.40  12.คารักษาพยาบาลตามจาย(OP-UC) 1,794,933.44  
6.คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ(LAB) 4,466,675.00  13.เงินรับฝากระยะส้ัน 7,580,999.10  
7.คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ(X-Ray)  2,900,025.00  14.คาใชจายคางจาย 15,841,240.45  

  รวมทั้งสิ้น  2,868,488.44  

สัปดาหที ่ จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 
1  ดอนไกเถื่อน หนองแซง มูลกระบือ บานธาตุ 
2  แดงสวาง กวางโจน กุดยม บานลาด 
3  โนนเสลา ภูดิน บัวพักเกวียน บานเพชร 
4   หนองบัวพรม กุดจอก โอโล 

เวลา จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 
08.30-12.00น. - PCC - - - 
13.00-16.30น. - Home ward - - Home ward 
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    วันท่ี 10 กันยายน 2562 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (ยกเลิก) 
              วันท่ี 17 กันยายน 2562 โรงเรียนบานเปาวิทยา 
              เดือน ตุลาคม งดออกหนวย 
      5.8.2 ขอเชิญหัวหนากลุมงาน/หัวหนางานรวมตอนรับ ทีมอาจารยจากคณะเทคนิคการแพทย  

มหาวิทยาลัยขอนแกน นํานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญ่ีปุนมาศึกษาดูงานกลุมงานเทคนิคการแพทย วันท่ี 18 
กันยายน 2562 ณ.หองประชุมเพชรภูเขียว เวลาจะแจงใหทราบอีกครั้ง (หนังสือยังมาไมถึง) 

ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจําเดือน ตุลาคม 2562 ในวันท่ี 10 เดือน 

ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กําหนดวันพุธ สัปดาหท่ี 2 ของเดือน) 
ท่ีประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 
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