
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.55น. 
ผู้มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
4. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นางพรหมพร    สมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
6. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
7. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
8. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
9. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
10. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
11. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
12. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
13. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
14. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
15. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
16. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
17. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
18. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
19. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
20. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
21. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
22. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
23. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
24. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
25. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
26. นางปิยะฉัตร    ปัตตานัง   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
27. นายบุญฤทธิ์    อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
28. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
29. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
30. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
31. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
32. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
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34. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
35. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
36. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
3. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
5. พญ.นฤมล  ติดชม   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. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
13. นางเพ็ญณัฏฐา ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
14. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
15. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
16. นางอภิษฏา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
17. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
18. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
19. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ     
20. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
21. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การจัดประชุมวิชาการจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ขอขอบคุณหน่วยงานที่ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงในปี 2563 ส านักงานสาธารณสุขชัยภูมิเปน็เจ้าภาพ 

1.2 มหัศจรรย์ 1000วัน พลัส 
1.3 เดือนสิงหาคม ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประดับธงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 
1.4 โรงพยาบาลศูนย์ชัยภูมิประชาสัมพันธ์รายการเดิน-วิ่งการกุศล เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ  ในวันที่

22 กันยายน 2562  
1.5 การด าเนินการเรื่อง โปรแกรม Thai refer  ระบบคิว (ตู้คีออส) และ PCC LINK  
1.6 ผลการประกวดการน าเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER One ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 12-16 

กรกฎาคม 2562 (ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ) และในปี2563 มีแผนการที่จะขยายชมรมเพ่ิมข้ึนอีก 
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1.7 สรุปผลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

โรงพยาบาล 
เป

้า F
it 

te
st 

จ า
นว

น 
FIT

 te
st 

(ค
น)

 

ร้อยละ ขาด 

จ า
นว

น 
ผล

 F
it 

te
st 

-
ve

 (ค
น)

 

ร้อยละ 

จ า
นว

น 
ผล

 F
it 

te
st 

+v
e(

คน
) 

ร้อยละ 

จ า
นว

น 
Co

lo
no

sc
op

y 
(ค

น)
 

จ า
นว

น 
Co

lo
no

sc
op

y 
ที่ม

ี
ผล

ผิด
ปก

ติ 
(ค

น)
 

จ า
นว

น 
ตร

วจ
ชิ้น

เน
ื้อ 

(ค
น)

 

ผล
กา

รต
รว

จช
ิ้นเ

นื้อ
ที่

ผิด
ปก

ติ(
คน

) 

CA 

จ านวนผป.
ที่ได้รับ

การส่งต่อ
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ต่อเนื่อง 

(คน) 
ภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติ 

2,700 2,394 89 306 2,320 96.91 74 3.09 135 - - - 2 - 

 1.8 ผลการด าเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่อง TED4I จังหวัดชัยภูมิประจ าเดือน กรกฎาคม 
2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 

1.9 ผลการด าเนินงานฆ่าตัวตายส าเร็จ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562(ไฟล์น าเสนอ 1) 
 1.10 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร(ไฟล์น าเสนอ 2) 
 1.11 ผลการด าเนินงาน ITA และ 4 มาตรการนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ 90 % 
ทุกแห่ง โดยปี 2563 เป็นตัวชี้วัดตัวเดิมคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหา ส่วนโครงการดูงานจังหวัดเลือก รพ.หนองบัวระเหว
ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  
 1.12 สรุปคุณภาพข้อมูลสารสนเทศสุขภาพปี 2562  

อ าเภอ 
กุมภาพันธ์ 2562 พฤษภาคม 2562 กรกฎาคม 2562 

B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ 
อ าภอภูเขียว 343,233 262 0.08 344,446 252 0.07 346,623 250 0.07 

1.13 สรุปสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าเสื่อม (ตามจ านวนรายการ) ปีงบประมาณ 2562(เอกสารหมายเลข 
1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป เงินเหลือจ่าย งบเหลือจาการเบกิจ่าย 
รพ.ภูเขียว 

เฉลิมพระเกียรติ 
10,312,364.01 83 67 80.72 6,305,902.62 11,961.39 0.19 

1.14 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มิถุนายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

1.15 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 เมษายน 2562 
(สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 
1.รับจัดสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายค่าสาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จา่ยเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 4,66520    4.1 ค่าน้ าประปา 7,777.85 
   2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง 12,840.00   3.2 ซ่อมครุภัณฑ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 25,308.70 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 9,499.00   3.3 วัสดุ สนง. 65,475.00    4.3 ค่าโทรศัพท ์ 1,916.11 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 44,792.00   3.4 จา้งเหมา 29,074.50    4.4 ค่าเน็ต 6,198.11 
   รวม ข้อ 2 67,131.00   3.5 OT 50,620.00 รวม ข้อ 4 41,201.60 
    รวมข้อ 3 149,834.70 รวมเบิกทั้งหมด(2-4) 258,167.30 
 คงเหลือ 96,555.49 

ร้อยละที่เบิก 72.78 

1.13 สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ผลงาน ณ 
เดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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แผนการจัดซ้ือ 
ปี2562 ทั้งป ี

มูลค่าการจัดซ้ืออาหารทุกชนิด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
ข้าวสารทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
เนื้อสัตว์ทั้งหมด 

มูลค่าการจัดซ้ือ
ผักและผลไม้ 

การจัดซ้ืออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มูลค่าการจัดซ้ือ

ข้าว GAP/
อินทรีย ์

มูลค่าการจัดซ้ือ
เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการจัดซ้ือ
ผักผลไม้ 
อินทรีย ์

6,500,000 271,404 1,041,746 1,011,528 271,404 1069,746 546,324 

หมายเหตุ  ผลงานภูเขียว 1. การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2. มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.16 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
จ านวน รพสต.

ทั้งหมด 
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม (ปี 60-61) ผลงานเพิ่ม ระดับ 5 ดาว ปี 2562 ผลงานรวม ปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภูเขียว 15 6 40.00 5 33.33 11 73.33 

1.17 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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(หักหนี้แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.11 0.96 0.37 10,829,212.32 34,657,629.13 3 0 0 3 -62,035,752.05 

 1.18 ทะเบียนเบิกงบประมาณบาบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

อ าเภอ 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย จ านวน จ านวน 

เบิกบ าบัด 
เบิกค่า
ติดตาม 

ขอเบิก
เพิ่ม(คน) 

ส่งฎีกาขอเบกิแล้ว 
เกินเป้าหมาย 
(ยังไม่ได้เบิก) สมัครใจ บังคับบ าบัด รวม 2 ระบบ เข้าบ าบัด(คน) 

ที่เบิก
(คน) 

ภูเขียว 100 80 180 416 152 414,400 - - - 

1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กรกฎาคม 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 
๑ มกราคม – ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน 139 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 11 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๕๓,๖๙๙ ราย  
อัตราป่วย ๘๑.๒๙ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 65 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 11 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
 1.20 ผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ (วันที่ 5 สิงหาคม 2562) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับอนุมัติให้จ้างทดแทนผู้ที่ลาออก
จ านวน 4 ต าแหน่ง ได้แก่ พนักงานบริการ 1 ต าแหน่ง, พนักงานช่วยเหลือคนไข้1 ต าแหน่ง, พนักงานเภสัชกรรม 1 
ต าแหน่ง, ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด 1 ต าแหน่ง ส่วนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ขออนุมัติไป 1 ต าแหน่งนั้นยังไม่ได้รับ
การอนุมัต ิรอหารือกับนายแพทย์ สสจ. (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ ให้จ้างเป็นรายคาบระหว่างที่รอเลขต าแหน่งจากส่วนกลาง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่7/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 
-ไม่มี- 
 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
      ขออนุมัติจ้างกลุ่มการพยาบาล งานวิสัญญี ขออนุมัติจ้าง วิสัญญีพยาบาล จ านวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับ 

การขยายบริการผ่าตัดด้านศัลยกรรม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตราก าลัง สายวิชาชีพหลัก ซึ่งก าหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ 

อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 /ขนาด M2 :162 เตียง  
หน่วยงาน ต าแหน่ง จ านวนที่ขอจ้าง กรอบ ควรม ี ปฏิบัติงานจริง ขาด/เกิน หมายเหต ุ

สายวิชาชีพหลกั  
192 

(FTE-ขั้นสูงพยาบาล) 
182 

(พยาบาล176+นวก.6) 
ขาด10 

กรอบรวม 279 
มีจริง 263 

ขาด16 กลุ่มการพยาบาล งานวิสัญญี วิสัญญีพยาบาล 1 

ที่ประชุม   ไม่อนุมัติ ให้ชะลอไว้ก่อน 
      3.2.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไปขออนุมัติงบประมาณ ตามสัญญาจ้างท างาน ปรับปรุงติดตั้งระบบผลิต 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาดพิกัดไม่ต่ ากว่า 300 กิโลวัตต์ จ านวน 1 ระบบ และ 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จ านวน 65 ชุด วงเงินงบประมาณ 15,540,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

                สัญญาที่ 9/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สัญญาเริ่มเม่ือ 26 มิ.ย. 2562 และสิ้นสุด
โครงการภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุน ร้อยละ 70 และสมทบจากเงินบ ารุง  ร้อย
ละ 30 คิดเป็นเงินที่ต้องสมทบด้วยเงินบ ารุงของโรงพยาบาล  ตามโครงการ เป็นเงิน 4,662,000 บาท (สี่ล้านหก
แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงขออนุมัติงบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลสมทบ จ านวน 4,662,000บาท 
(เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)  

ที่ประชุม   อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 ขอหารือเรื่องการน าเอาประเด็นการติดตามการด าเนินงาน ที่เกี่ยวกับจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดบริการ

ผู้ป่วย/บุคลากร ที่เป็นปัญหาอุปสรรค หรือความไม่สะดวก ความไม่พร้อม หรือเกิดความล่าช้า  ขอน าเข้าในระเบียบ
วาระที่ 4 การติดตามการด าเนินงาน ทุกครั้งที่มีการประชุม/ติดตามรายกลุ่มงาน (เพ่ือให้การด าเนินงานบริการมี
ประสิทธิภาพ/คุณภาพบริการ) 

4.2 ขอติดตามเรื่องเครื่องกรองน้ าดื่มส าหรับให้บริการผู้ป่วยใช้งานไม่ได้ ของแผนก/หอผู้ป่วย เนื่องจากรอ
เปลี่ยนไส้กรอง (อยู่ระหว่างด าเนินการอย่างไร) 

ที่ประชุม   รับทราบและบริษัทจะเข้ามาเปลี่ยนไส้กรองให้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และเสนอแนะให้มีการ
ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาไม่ควรปล่อยให้เสีย 

4.3 ขอติดตามเรื่องการเบิกจอคอมพิวเตอร์ของหอผู้ป่วย 
ที่ประชุม   รับทราบและก าลังด าเนินการติดตามกับทางร้านโดยจะแจ้งความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
4.4 ขอติดตามเรื่องการประสานขอผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ที่ประชุม   รับทราบ และผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาดูระบบให้วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
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 4.5 ขอติดตามเรื่องการบริหารจัดการความส าคัญในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาห้องพิเศษ ตึกพิเศษ 
ที่ประชุม   รับทราบ และขอเน้นให้ความส าคัญเร่งด่วนในการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม เนื่องจากห้องพิเศษ    

เป็นหน้าเป็นตาและเป็นส่วนที่ท ารายได้ให้หลักให้แก่โรงพยาบาล  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
 5.1 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 

      5.1.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

ประเภทบุคลากร บุคลากร (คน) มิ.ย.62 บุคลากร(คน)ต.ค.61--มิ.ย.62 อัตรา 
ลาอ
อก 

อัตรา 
คงอยู่ ทั้งหมด ณ 

พ.ค 62 
รับเข้า ย้าย

ออก 
ลาออก คงเหลือ รับเข้า ย้าย

ออก 
ลาออก 

1. ข้าราชการ 257 3 3  257 28 14 4   
2. ลูกจ้างประจ า 14    14      
3. พนักงานราชการ 3    3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  149    149   10   
5. ลูกจ้างชั่วคราว 60   1 59 8  13   
6. พนักงานจา้งเหมาบริการ(รายวัน) 82 2  2 82 34  35   

รวม 565 5 3 3 564 70 14 62 1.1 97.97 

              2) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 จ านวน 35 คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
กรกฎาคม จ านวน 1 คน (เข็มทิ่มต า) 

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

ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 175 21 12.00 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   - 46 - 
2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 492 482 97.97 
3 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 566 6 1.1 
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 63.99 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 564   
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 รอผลการตรวจสุขภาพ พ.ค 62 

ที่ประชุม   รับทราบ และมีมติให้ต่อไปนี้หามีเจ้าหน้าที่ลาออก ต้องด าเนินการส่งใบลาออกด้วยตนเองที่งาน
การเจ้าหน้าที่ 
      5.1.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม 2562 จ านวน 2 ราย ผลการตรวจ ปกติ 2 ราย (พนักงานเภสัชกรรม, ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด) 

      5.1.4 การจัดงานเกษียณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีผู้เกษียณทั้งสิ้น จ านวน 5 คน แบ่งเป็น 
ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน พกส.1 คน 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง อายุงาน กลุ่มงาน 
1.นางสมยงค์ เจริญรัตนาภิญโญ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน   29 ปี 2 เดือน กลุ่มงานทันตกรรม 
2.นางเดือน คชสาร พนักงานห้องผ่าตัด ส.2   41 ปี 7 เดือน งานห้องผ่าตัดและวิสัญญ ี
3.นางสมพิศ พลอาวุธ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2    40 ปี 7 เดือน กลุ่มงานทันตกรรม 
4.นางนันทพัฒน์ ศรีพรหม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2   35 ปี 9 เดือน กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ 
5.นางประภา ไกรสกุล พนักงานประจ าตึก 17 ปี 10 เดือน งานผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรม 



๗ 
 

                1) ขอหารือเรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการของโรงพยาบาล (วัน เวลา สถานที่ /อาหาร 
เครื่องดื่ม/พิธีกร การแสดง/การแต่งกาย) (ถ้ามี) 

    2) ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่าน ร่วมส่งค านิยมให้กับผู้ที่จะ 
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 สามารถส่งค านิยมได้ท่ี งานการเจ้าหน้าที่ ภายใน 23 สิงหาคม 2562 

ที่ประชุม   รับทราบและก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการในวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมอีกครั้ง 

5.2 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 
      5.2.1 ทบทวนแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการ ที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล เช่น การถ่ายเอกสาร

ขอประวัติหรือถ่ายเอกสาร หลักฐานอื่นๆ 
รับทราบ และ มีมติด าเนินการ ดังนี้ ที่ประชุม 

            1) กรณีขอประวัติการรักษากรณีผู้ป่วยร้องขอเองให้เหมาจ่าย 100 บาท  
            2) กรณีถ่ายเอกสารย่อย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบส่งต่อผู้ป่วย  หากเพ่ือใช้ประโยชน์

ส าหรับโรงพยาบาล เห็นควรไม่ต้องเก็บค่าบริการจากผู้ป่วย  
      5.2.2 มีสุนัข/แมว ในเขตบ้านพัก ก่อความเดือนร้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อาศัยในเขตโรงพยาบาล  

(สุนัขเข้ามากัดรองเท้าของเจ้าหน้าที่ที่ถอดไว้หน้าห้อง)  
ที่ประชุม รับทราบ และ ให้ก าชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้คอยเฝ้าระวัง/ให้สัตว์เหล่านั้นออกจาก

โรงพยาบาล 
             5.2.3 ขอหารือการเก็บค่าบริการตรวจรักษาคลินิกนอกเวลาราชการกรณี Admit เนื่องจากมีข้อสอบ
ถามจากผู้รับบริการว่า มีการเก็บค่าตรวจรักษากรณี Admit ของคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 300 บาท แต่
ไม่ได้เก็บค่ารักษากรณี Admit ของคลินิกนอกเวลาราชการทั่วไป (100 บาท)  

ที่ประชุม รับทราบ  
      5.2.4 ขอให้ทุกหน่วยงาน เข้าไปยืนยันความเสี่ยงและบันทึกการแก้ไขเบื้องต้นของหน่วยงาน ในระบบ 

HRMS ตามรายการดังนี้ 
 หน่วยงาน จ านวนเรื่องที่ยังไม่ยืนยัน/แก้ไข (เรื่อง) หน่วยงาน จ านวนเรื่องที่ยังไม่ยืนยัน/แก้ไข 

ห้องจ่ายยาผู้ปว่ยใน 16 งานคุ้มครองผู้บริโภค 2 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 14 งานการเงิน 2 
ห้องคลอด 9 PCT  จักษ ุ 2 
ICU 9 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ฯ 1 
หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช 8 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ 1 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 6 งานประกันสุขภาพ 1 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู 6 งานห้องผ่าตัด 1 
งานเวชสถิติ 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงฯ 1 
งานผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มงานรังสีวิทยา 1 
งานยานพาหนะ 2 กลุ่มงานทันตกรรม 1 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 งานโสตทัศนศึกษา 1 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดกูฯ 2 งานซ่อมบ ารุง 1 

ที่ประชุม   รับทราบ และฝากให้ปรับปรุงเพ่ิม HN ของผู้ป่วยเข้าไปในโปรแกรมด้วย 
      5.2.5 กรณีแพทย์โรงพยาบาลอื่น ขอประวัติผู้ป่วยทางโทรศัพท์ 
ที่ประชุม รับทราบและให้แจ้งกับแพทย์เจ้าของไข้โดยตรง ว่าไม่สามารถให้ได้ทางโทรศัพท์ และหากต้องการ

ขอเป็นเอกสาร ต้องมีการท าหนังสือราชาการมาขอเป็นลายลักษณ์อักษรมาตามระเบียบ 
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5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.3.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
              2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 3) 

                5.3.2 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 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
                        2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ 30 กรกฏาคม 2562 

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

1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 274,538 226,874 234,877 เพิ่ม 4.40 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,122 14,126 14,368 เพิ่ม 1.71 

                                        (วันนอน) 68,453 55,862 56,943 เพิ่ม 1.93 
3 Active Bed 187.53 183.80 187.30 เพิ่ม 1.90 
4 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,280 3,471 3,766 เพิ่ม 8.49 
5 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,450 2,898 2,973 เพิ่ม 2.58 
6 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,452 6,012 6,391 เพิ่ม 6.30 
7 ค่า CMI 0.9558 0.9338 0.9877 เพิ่ม 5.77 

                     5.3.3 งานประกันสุขภาพ 
                    1) ขอแจ้งเรื่องการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟ้ืนฟูทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ   กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเดิมที่เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารชาวต่างชาติ โดยวิทยากร คณะอาจารย์จาก
โรงเรียนภูเขียวและอาจารย์ชาวต่างชาติ 8 ท่าน ก าหนดการวันที่ 19 กันยายน 2562  

ที่ประชุม   รับทราบ 
      2) งานประกันสุขภาพขอหารือเรื่อง การเบิกค่าน้ าดื่มและวัสดุเพ่ือน ามาใช้ในห้อง“สบายใจ” 
ที่ประชุม   อนุมัต ิและมอบให้งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นผู้เบิกน้ าดื่ม ส่วนวัสดุอ่ืน ๆ ให้งานประกันสุขภาพ

บันทึกขอเบิกไปเป็นครั้ง ๆ 
 5.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       5.4.1 เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

     1) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ.2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมใน
เดือน สิงหาคม 2562   

1.1) ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช 
ชนนีพันปีหลวง บริเวณหน้าอาคารส านักงาน/ประดับธงชาติไทย/ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และธง
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามล าดับ) 

1.2) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณส านักงานตามความเหมาะสม 
ระหว่างวันที่ 5 – 19  สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
          - พิธีท าบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลภูเขียว 
          - พิธีลงนามถวายพระพร เวลา 09.00 น. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลภูเขียว 

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. 
ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลภูเขียว 
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     2) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2562 วันศุกร์ที่  
16 สิงหาคม 2562 ณ วัดศาลาลอย ต.บ้านดอน  

     3) แจ้งแผนจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ อ าเภอภูเขียว ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
    วันที่   6 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายบ้านดอนไก่เถ่ือน จุดรวมพลวัดสระเวียน ต.บ้านดอน 
    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเจดีย์  บ้านกวางโจน  ต. กวางโจน 
    วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายแยกบายพาสทางเข้าบ้านแข้   ต. ผักปัง 
    วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหน้าโรงงานน้ าตาลมิตรผล  ต. โคกสะอาด 
                    4) สรุปผลการด าเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน อ าเภอภูเขียว    
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562     
                            - จ านวนหมู่บ้านที่ตั้งธนาคารขยะแล้ว 155 หมู่บ้าน (ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน) 
                            - ยอดเงินจ าหน่ายขยะ ณ ปัจจุบัน จ านวน 3,311,428 บาท (20 ก.ค. 62) 
                  5) ก าหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สพป.ชย. เขต 2 

      5.4.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 12: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                           1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 ณ 7 สิงหาคม 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   
มิ.ย.-62 1.11 0.96 0.37 3 10,829,212.32 34,657,629.13 

      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 

มิ.ย.-62 823.96 607.24 ผ่าน 19,115.28 20,375.05 ไม่ผ่าน  

                           4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
                           5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

                   
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 35,455,984.41 8.ค่าวัสดุทั่วไป        2,441,997.88  
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 12,244,651.23 9.เจ้าหนี้อื่นๆ        2,775,437.33  
3.ค่าวัสดุทันตกรรม 958,158.84 10.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย ์        1,410,890.00  
4.ค่าวัสดุเภสัชกรรม 501,572.85 11.ค่าครุภัณฑ์          571,839.60  
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7,465,782.80 12.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC)        1,685,456.44  
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 4,249,452.00 13.เงินรับฝากระยะสั้น      12,193,733.18  
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 3,713,625.00 14.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      13,063,321.14  

  รวมทั้งสิ้น 98,731,902.70 
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      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 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   139,805.88   
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  

ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.4.3 แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (โดยกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน) รายละเอียดดังนี้ 
     1) ก าหนดราคาอ้างอิง ให้ใช้อัตราเดียวกันทุกสิทธิ   ในอัตราไม่เกิน 1,470  บาท/ครั้ง 

                2) การบริหารจดัการยา Erythropoiesis stimulating agents(ESA)  ต้องซื้อผ่านโรงพยาบาล
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุฯ  

                3) ค่าใช้จ่าย LAB  อยู่ในรายการมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังนี้   
CBC, BUN, CR ,Na , K+, CL, HCO3-, Ca, P, Albumin, KT/V, URR, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, CXR, EKG  
กรณีท่ีเป็น LAB  พิเศษนอกรายการดังกล่าว ให้โรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยสิทธิ UC นอกเขตรับผิดชอบ เรียกเก็บ
ค่าบริการจากโรงพยาบาลต่างสังกัดผู้ป่วยสิทธิ UC ได้ตามท่ี คณะกรรมการ CFO  จังหวัดก าหนด 

                4) แนวทางนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
            5.4.4 การยืมเงินเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรมโครงการ (ทบทวน) ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
               - การท าสัญญายืมเงินต้องแนบโครงการทุกครั้ง (โครงการที่ได้อนุมัติแล้ว) ถ้าหากมีความ

จ าเป็นต้องยืมเงินก่อนที่ สสจ.จะอนุมัติโครงการ ขอให้น าส าเนาโครงการฯที่ ผอ.ลงนามเห็นชอบมายืมก่อนได้ 
โดยต้องท าบันทึกเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องยืมเงิน/และผ่านหัวหน้ากลุ่มงานลงนาม ทุกครั้ง  

               - เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการเบิก/ล้างเงินยืม ต้องอยู่ในระยะเวลาที่โครงการก าหนดเท่านั้น 
               - เอกสารที่ใช้ในการล้างเงินยืม วันที่ในเอกสารต้องเป็นวันที่หลังจากท่ีรับเงินยืม ถ้าได้

ด าเนินการก่อน ให้ส่งเบิกเงินได้เลยไม่ต้องยืมเงิน  
               - การส่งคืนเงินยืมตามโครงการ ต้องอยู่ภายใน 30 วัน หลังจากรับเงินยืม 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.5.1. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่านร่วมต้อนรับประธานและกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

จังหวัดในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ยืมอุปกรณ์ปีงบประมาณ2562  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  
เวลา 9.00-10.00 น.  ณ หอ้งประชุมพลอยภูเขียว   

      5.5.2 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางในการส่งผู้ป่วยในรับบริการกายภาพบ าบัด โดยเฉพาะกลุ่ม
โรคระบบทางเดินหายใจเพ่ือลดการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนที่บ้าน เนื่องจากอุปกรณ์ศูนย์ยืมขาดแคลน 

ที่ประชุม   รับทราบ 



๑๑ 
 

5.6 กลุ่มงานทันตกรรม 
      แจ้งผลการติดตามตัวชี้วัด(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562)       

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย รพสต.ท่ียังไม่ผ่าน 
1. ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) 
ร้อยละ 80 กวางโจน (77.24) บัวพกัเกวยีน (78.24) หนองบัวพรม (66.28) หนองแซง 

(76.03) กุดยม (68.83)บ้านเพชร (76.71)กุดจอก (69.90) โนนเสลา 
(67.36) บ้านธาตุ (72.97) บ้านดอน (76.77) 

2. ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก   
เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) 

ร้อยละ 60 กวางโจน (59.41) หนองบัวพรม (45.83) โนนเสลา (40.74) 

3. ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก  
เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) 

ร้อยละ 80 กวางโจน (64.64)บัวพักเกวยีน (72.18)หนองบัวพรม (72.86)หนองแซง 
(63.22)กุดยม (69.83)ภูดิน (43.50)กุดจอก (57.82)แดงสว่าง(78.82) 
โนนเสลา (49.86) 

4. ร้อยละเด็ก 6 ปี  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ 
เฉพาะเขตรับผิดชอบ  (คน) 

ร้อยละ 50 กวางโจน (13.43) มูลกระบือ (45.95) หนองแซง (32.69) บ้านลาด 
(22.83) บ้านเพชร (37.66) กุดจอก (44.19) โนนเสลา (9.43) บ้านธาตุ 
(36.03) บ้านดอน (33.33) 

5. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบรกิารสุขภาพ
ช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 
ประชากร 

 หนองบัวพรม และ โนนเสลา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.7 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอแจ้งก าหนดการออกรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 17 กันยายน 2562  

ณ. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและแจ้งผลการรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนภูเขียว 13 สิงหาคม 2562 ได้ทั้งหมด  
151 ถุง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 11 เดือน 

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

เลิกประชุม เวลา 16.55 น. 
 

  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


