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เริ่มประชุม เวลา 13.39 น. 
ผู้มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
4. นพ.เดชวิทย์    ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
6. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
7. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
9. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 
10. นางพรหมพร    สมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
11. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
12. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
13. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
14. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
15. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
16. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
17. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
18. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
19. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
20. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
21. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
22. นางอภิษฏา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
23. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
24. นางเกรตัน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
25. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
26. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
27. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
28. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
29. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
30. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
31. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
32. นางปิยะฉัตร    ปัตตานัง   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
33. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   



๒ 
 

34. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
35. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
36. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
37. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
38. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 
39. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
40. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
41. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
42. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
43. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
4. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
6. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
8. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
9. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
10. นางปรารถนา ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
11. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
12. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
13. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
14. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 หลักการท างาน 5 ส. สุข ส าเร็จ สร้างสรรค์ สามัคคี สื่อสาร 
1.3 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดชัยภูมิ ได้งบประมาณสนับสนุน จ านวน 200 ล้านบาท โรงพยาบาล       

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้งบประมาณในการท าบ่อบาดาลใหม่ จ านวน 370,000 บาท 
1.4 RTI ยังเป็นปัญหา ซ่ึงมีการตายค่อนข้างสูง จากรถจักยายนต์ อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ รถปิกอัพ 
1.5 การด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน ขอให้เน้นเรื่อง คลินิกพ่อแม่ คลินิกเด็กดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คลินิกพ่อแม่ ฝากสอนพ่อแม่เก่ียวกับการสื่อสารกับลูก การรับฟังลูก 
1.6 “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงานด้วย  
1.7 แผนเร่งรัดการก าจัดโรคหัดของประเทศไทย ปี 2563 มีเป้าหมายไม่ให้ป่วยเกิน 2 คน/ล้านประชากร 

กรณีมีอาการไข้ออกผื่น สงสัยหัด ส่งตรวจเลือด ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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1.8 แนวทางให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ เปลี่ยนวัคซีนจากหยอดปากเป็นแบบฉีด เนื่องจากแบบฉีดสามารถ
ท าให้เกิดโรค สร้างภูมิต้านทานโรค 

1.9 วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ก าหนดในวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป้าหมายอัตราการฆ่าตัวตาย         
ไม่เกิน 6.3 ราย/แสนประชากร เกณฑ์อ าเภอภูเขียว ฆ่าตัวตายไม่เกิน 7 ราย (อ าเภอภูเขียว ฆ่าตัวตาย 9 ราย 
(7.22/แสน) 

1.10 ก าหนดการจัดงานงานเกษียณอายุราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 27 กันยายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เริ่มตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไป โต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาท (ผู้เกษียณ 2 คน/
โต๊ะ) แจ้งและจ่ายเงินก่อนวันที่ 20 กันยายน 2562 

1.11 งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระหว่างรอ สปสช. สรุปขั้นสุดท้าย 
1.12 โครงการที่เป็นของอ าเภอ (ภาพใหญ่) ผู้ท าโครงการควรเป็นผู้รับผิดชอบภาพรวม (อย่าให้ รพ.สต. ใด 

รพ.สต. หนึ่งท าโครงการในภาพของอ าเภอ) 
1.13 ตึกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมเปิดให้บริการในเดือน ธันวาคม 2562 และศูนย์หัวใจ

พร้อมเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2563 นี้ 
1.14 โรคไข้เลือดออก พบระบาดค่อนข้างสูง ขอความร่วมมือช่วยกัน ควบคุมลูกน้ ายุงลาย ค่า HI CI อย่าให้

มี gen 2 อย่าให้ตาย ถ้าจ าเป็นต้อง Refer โรงพยาบาลชัยภูมิ และใช้มาตรการ 3_3_1  
1.15 แนวทางการท างาน PPเน้นงานอนามัยแม่และเด็ก NCD และระบบงาน service Plan เน้น NCD 

cluster organ transplants ลดแออัด ไร้รอนต่อ กัญชา 
1.16 MMR แม่ตายส่วนใหญ่เกิดจาก indirect causes เช่น โรคประจ าตัว การติดเชื้อ ฝากดู/แนะน าโรคที่

ไม่ควรตั้งครรภ์ การ CXR ในคนท้องครั้ง สองครั้ง ไม่เป็นปัญหาถ้าจ าเป็น 
1.17 เขตสุขภาพที่ 9 พบโรคโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 
1.18 การลงข้อมูล ANC มะเร็งปากมดลูก ซึ่ง สปสช จะจัดสรรเงิน โดยใช้ข้อมูลในวันที่ 30 กันยายน 

2562 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและเร่งด าเนินการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ 
1.19 การด าเนินงาน RDU ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่ผ่านขั้นสอง ติดอยู่ที่การใช้ยาใน 

ผู้ป่วย URI และ FTW และยังพบว่าเรามีการใช้ NSAID ซ้ าซ้อนและใช้ NSAID ในผู้ป่วย CKD stage3 สูงที่สุดของ
จังหวัด  

MALA มีแนวทางการใช้ยา metformin ที่ดีของโรงพยาบาลชัยภูมิ เช่น ไม่ให้ ถ้า eGFR <30 กรณีเจ็บป่วย 
ไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ให้หยุดยา 

การลดแออัด โดยการให้ ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยา น าร่อง ใน 50 โรงพยาบาล ในกลุ่มโรค DM HT หอบ และ
โรคจิตเวช 

1.20 งบค่าเสื่อมของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งงบไปเกิน 3,600 บาท รอ สปสช ประชุมสรุป
รอบสุดท้าย อาจมีเงินเพ่ิมเติมได้ 

1.21 สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ financial risk score=3 ติดลบ 74 ล้านบาท 
1.22 การด าเนินงาน TB ฝากช่วยกัน อย่าให้มีตาย อย่าให้ขาดยา ให้มี successs rate> 85% 
1.23 สรุปสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าเสื่อม (ตามจ านวนรายการ) ปีงบประมาณ 2562(เอกสารหมายเลข 

1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป เงินเหลอืจ่าย งบเหลือจาการเบิกจ่าย 
รพ.ภูเขียวเฉลมิพระเกียรต ิ 10,312,364.01 83 67 80.72 6,305,902.62 11,961.39 0.19 

1.24 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มิถุนายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ ์
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์

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

1.25 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม
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.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 4,665.20    4.1 ค่าน้ าประปา 7,777.85 
   2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 15,400.00   3.2 ซ่อมครุภัณฑ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 25,308.70 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 9,499.00   3.3 วัสดุ สนง. 120,351.00    4.3 ค่าโทรศัพท ์ 1,916.11 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอืน่ 46,777.00   3.4 จ้างเหมา 34,274.50    4.4 ค่าเน็ต 6,198.94 
   รวม ข้อ 2 71,676.00   3.5 OT 59,860.00 รวม ข้อ 4 41,201.60 
    รวมข้อ 3 219,150.70 รวมเบิกทัง้หมด(2-4) 332,028.30 
 คงเหลือ 22,694.49 

ร้อยละที่เบิก 93.60 

1.26 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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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 

1.27 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน สิงหาคม 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ ๑ 
มกราคม – ๒4 สิงหาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน ๑,๙๓๒ ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 219 ราย อัตราป่วย 
๑75.81 ต่อแสนประชากร 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๗๗,๕๗๕ ราย  
อัตราป่วย ๑๑๗.๔๓ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต ๘๑ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.104 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 13 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 
 1.28 ข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ คือ โรงพยาบาลภูเขียว           
เฉลิมพระเกียรติ ขอย้าย 1 คน ได้แก่ นางสาวภุมรี บุบผาชาติ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เหตุผล       
ขอย้ายติดตามครอบครัว(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เวบ็ไซต์โรงพยาบาล) 

1.29 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเรื่องการย้าย ข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิสูงขึ้น ได้แก่ นางรชฎาพร  
สุวรรณโรจน์ ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน ให้ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาล     
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  และในส่วนกรณีเดียวกัน คือ นางทิพจุฑา ชนะวงศ์ ได้ด าเนินการขอใช้ต าแหน่งว่างไปแล้ว 
และรอผลการพิจารณาจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       

ที่ประชุม   รับทราบ และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่งานแผนงานฯ โดยในระหว่างนี้ให้ช่วยงานกลุ่มงานเภสัชฯ
ในช่วงเช้า โดยสังกัดและผู้ประเมินคืองานแผนงานฯ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562  
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 



๕ 
 

ขอทบทวนการเก็บค่าบริการตรวจรักษาคลินิกนอกเวลาราชการกรณี Admit ของคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ 300 บาท แต่ไม่ได้เก็บค่ารักษากรณี Admit ของคลินิกนอกเวลาราชการทั่วไป (100 บาท) สรุปว่าในกรณี
ที่ผู้ป่วย Admit ถือเป็นกรณฉีุกเฉินไม่ต้องช าระค่าบริการคลินิกนอกเวลา 100บาท แต่หากเป็นกรณี ค่าบริการคลินิก
พิเศษ 300บาท ให้ท าการช าระค่าบริการ 300 บาท ก่อนAdmit 

ที่ประชุม   ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
      - ไม่มี - 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง 
               1) กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ขออนุมัติจ้าง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ านวน 1 อัตรา 

เพ่ือทดแทนบุคลากร เนื่องจากสอบบรรจุได้ (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 
ที่ประชุม   อนุมัต ิจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 

     2) กลุ่มงานทันตกรรม ขออนุมัติจ้าง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากร 
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ 

ที่ประชุม   อนุมัต ิจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
     3) กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ขออนุมัติจ้าง 2 ต าแหน่ง 

พนักงานท าความสะอาด จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากรที่จะลาออกในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562      

ที่ประชุม    อนุมัต ิจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
              4) กลุ่มการพยาบาล ขออนุมัติจ้าง พนักงานประจ าตึก 1 ต าแหน่ง เพ่ือทดแทนบุคลากร 

ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ 
ที่ประชุม    อนุมัต ิจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
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 
 หนว่ยงาน ต าแหน่ง 

จ านวนที่
ขอจ้าง 

กรอบ ควรมี ปฏบิตัิงานจริง ขาด/เกิน หมายเหต ุ

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

 
กลุ่มงานทนัตกรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 10 

11 
(รวมเกษียณปี 62) 

เกนิ 1 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์
รวม 

พนักงานท าความสะอาด 1 
7.2 4 ขาด 3 

พนักงานช่วยเหลอืคนไข ้ 1 

3.2.2 กลุ่มงานเภสัชกรรม ขออนุมัติติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่คลังยา 
ที่ประชุม    อนุมัติ มอบงาน IT เป็นผู้ส ารวจต าแหน่งติดตั้ง และด าเนินการตามความเหมาะสม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 แจ้งผลการติดตาม การบ ารุงรักษา/ซ่อมเครื่องกรองน้ าดื่มส าหรับให้บริการผู้ป่วย ที่แผนก/หน่วยงาน 

(ข้อมูลจากงานซ่อมบ ารุง) 



๖ 
 

      1) หน่วยงาน/แผนกบริการ ที่ด าเนินการแล้ว ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยสูตินรีเวช หอ
ผู้ป่วยกุมารเวช หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ชั้น 4 และ 5 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย OPD อายุรกรรม 
ชั้น 1 OPD ทั่วไป ชั้น 1 และห้องประชุมพลอยภูเขียว 

      2) หน่วยงาน/แผนกบริการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ห้องฉุกเฉิน(ER) หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
โรงครัว ห้องประชุมเพชรภูเขียว 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้แจ้งความคืบหน้าไปที่งานแผนงานโดยงานแผนงานจะเป็นผู้ประสานงานเอง
โดยตรงกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.2 ขอติดตาม Solar Rooftop/แอร์ 
      ก าหนดการด าเนินการเสร็จภายใน 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มีการตัดตั้ง Solar Rooftop ใน 11 

อาคาร จ านวน 991  แผง ติดตั้งแอร์ 65 ตัว (PPT Sola) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
4.3 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงขอสรุปผลการรายงานความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงานในระบบ NRLS 

ข้อมูล ณ. 31 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
4.4 ขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRLS ของหัวหน้ากลุ่มงาน 

กลุ่มงาน ปญัหา การแก้ไข หมายเหต ุ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 1.อัตราการปฏิเสธตัวอย่าง (เก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง) 

 
2.อัตราการปฏิเสธsputum culture 
 
 
3. อัตราการปฏิเสธ urine culture 
 
4.อัตราการรายงานผลผิดพลาด (Miss) 
5.อัตราการรายงานผลเกือบพลาด (Near miss) 
 
6.อัตราการไม่มีเลือดจ่ายตามที่ขอ 
 
 
7.อัตราการได้รับการอบรมวิชาการของบุคลากร 1 
ครั้ง/คน/ปี 
8.ออกเวชระเบียนผิดพลาด(งานเวชระเบียน) 
 
9.สั่งตรวจผิดพลาด(งาน OPD) 

การอบรมวิชาการเรื่อง การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ POCT 
1.การอบรมวิ ชาก าร เ รื่ อ ง  ก า ร เก็ บสิ่ งส่ ง ต รวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์  
2.สะท้อนปัญหาให้หน่วยงานเก็บตัวอย่างทราบทุกครั้งที่พบ 
1.เน้นเรื่องการปฏิบัติตาม CPG ในการส่ง urine culture 
2.สะท้อนปัญหาให้หน่วยงานเก็บตัวอย่างทราบทุกครั้งที่พบ 
1.พัฒนาบุคลากรโดยการอบรม 
2.เน้นเรื่องการตรวจสอบผลให้ละเอียดก่อนรายงาน 
3.ปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานก าหนด 
1.เพิ่ม stock คลังเลือด 
2.ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเดือนละ 2 ครั้ง 
3.วางแผนออกหน่วยโรงเรียนใหญ่ก่อนปิดเทอม 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนในหัวข้อที่ส าคัญ 
 
- จุดที่ออกเวชระเบียนควรตรวจสอบให้ถูกต้อง มีระบบ 
recheck 
- ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ให้ชัดเจน ครบถ้วนก่อนสั่ง ควรมี
ระบบใช้ปากกาสีติ๊กเมื่อสั่งแล้ว 

(ไฟล์น าเสนอ 6) 

กลุ่มงานการพยาบาล 1. Sharp injury 
 
2. Fall  risk 

- ให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 
- ติดตามก ากับและประเมินผลโดยหัวหน้าและทีมความเสี่ยง 
- ประชุมชี้แจงลูกจ้าง 100% 
- จัดท าแนวทางปฏิบัติ โดยทีมคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล 
- ติดตามก ากับและประเมินผล โดยหัวหน้างานและทีมความ
เสี่ยงประจ าหน่วยงาน 

 

กลุ่มงานรังสีวิทยา CPL203 การตรวจรังสีผิดค าสั่ง,ผิดต าแหน่ง, 
ผิดข้าง 

ทบทวนค าสั่ง ก่อนท าการฉายรังสีหากไม่ชัดเจนให้ประสาน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 1.Dispensing error :  มีการจ่ายยาให้ผู้ป่วย 
admit ไม่ครบจ านวนตามแพทย์สั่ง , จ่ายยา 
antibiotic ไม่ครบจ านวนตามวงรอบยา 
2.Prescribing error : ,มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม
กับสภาวะผู้ป่วย (พ. สั่งยา Hydralazine 20 mg. 
inj โด๊สไม่เหมาะสม, เภสัชกรจ่ายยาตามแพทย์สั่  
และไม่ระบุวิธีบริหารยา+ไม่แนบฉลากช่วยไปพร้อม
ยา หลังจากผู้ป่วยได้รับยาแล้ว เกิดอาการความดัน
ต่ า เข้า ICU) 

1. ให้มีการ Double check โดยเภสัชกรหรือ จพ. เภสัช
กรรม ก่อนจ่ายยา 
2.มีตารางวงรอบยาแขวนไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรงจุดจ่าย
ยาและจุด double 
1.การปฐมนิเทศ แพทย์ใช้ทุน ในเรื่องการปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง 
2.การก าหนดให้ยา Hydralazine 20 mg inj. เป็นยา High 
alert drug ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ 
3.เภสัชกรเพิ่มรายละเอียดวิธีการบริหารยาในฉลากยา 
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กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 1.รายการความเสี่ยงที่ส าคัญคือการลงเวชระเบียน
ไม่สมบูรณ์แนวทางแก้ไข 
2.ป่วยทรุดลงขณะให้บริการกายภาพบ าบัด 

- ให้ปฏิบัติตามแนวทางการลงทะเบียนให้ครบถ้วน 
 
- แนวทางแก้ไขที่ดีต้องวัด vital Sign ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

 

กลุ่มงานทันตกรรม    
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ การออกสิทธิผู้ป่วย ผิดคน ผิดสิทธิ - ตรวจสอบสิทธิให้ตรงและแจ้งหน่วยงานให้แก้ไขสิทธิในโน๊ต

ให้ตรง 
-ทบทวนชื่อผู้ป่วยและตรวจสอบสถานะสิทธิก่อนออกบัตร 
-ปรับปรุงสิทธิผู้ป่วยให้ตรงตามสิทธิและเป็นปัจจุบัน ในโปรก
รม HosXp และในเวชระเบียน  

 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ    
กลุ่มงานโภชนศาสตร์    
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.การสื่อสารลงโน๊ตเรื่องสิทธิไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้

สิทธิผิดพลาด 
2. เครื่อง EDC จ่ายตรงกรมบัญชีกลางไม่เสถียรกับ
เครื่อง Hosxp ท าให้ต้องคีย์รหัส Aporpcord ทุก
คนทุกราย จึงอาจท าให้มีโอกาสคีย์รหัสผิดพลาดได้ 
3. การสื่อสารเรื่องคนไช้ถือใบสั่งยามาช าระเงินผิด
คนคนไข้ต้องนั่งรอรับยานาน 1.5 ชั่วโมง 
4.คนใข้ ในหนีกลับไม่ช าระเงิน  เ ป็นจ านวน 
10,160 บาท 

- ตรวจสอบสิทธิให้ตรงและแจ้งหน่วยงานให้แก้ไขสิทธิในโน๊ต
ให้ตรง 
- ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 
 
 
-ทบทวนชื่อผู้ป่วยก่อนส่งคนไข้มาช าระเงิน 
 
1.ท าหนังสือติดตามทวงหนี้ 
2.เจ้าหน้าที่ในตึกต้องส่งคนไข้มาช าระเงินทุกวันเพื่อป้องกัน
การหนีกลับโดยยังไม่ได้ช าระเงิน 

 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ    
กลุ่มงานการแพทย์    

     4.5 ติดตามความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ่ายสิ่งสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยงาน (ท่ีนอกระบบ HRLS)  
หน่วยงาน ความเสี่ยง/ปญัหาทีพ่บ แนวทางแก้ไข/หมอบหมาย 

1. กุมารเวชกรรม 1. เบิกของไม่ได้ตามขอไป เช่น น้ าดื่มห้องพิเศษ ถุงขยะด า-แดง 
2. ไม้กั้นเตียงพัง รอสั่งซ้ืออุปกรณ์   

 

2. ICU 1. เบิกของไม่ได้ตามขอไป เช่น A-line, Close suction}ถังขยะเท้าเหยียบ, ถัง
ขยะสแตนเลส, พัดลมดูดอากาศ(ENVเขียน) 
2. ส่งซ่อมหลอดไฟ 2 Wk ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 

3. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ผ้าปู เสื้อผ้าผู้ป่วย ไม่พอใช ้เบิกไม่ได้ตามจ านวนผู้ป่วยและ Stock ที่ตั้งไว้  
4. ศัลยกรรมชาย 1. ผ้าปู เสื้อผ้าผู้ป่วย ไม่พอใช ้เบิกไม่ได้ตามจ านวนผู้ป่วย/ผ้าปูที่นอนหลากสีมาก 

(เขียวเข้ม-อ่อน  ฟ้า  ขาว) 
2. ส่งซ่อมหลอดไฟ นาน ได้รับการแก้ไขช้ามาก 

 

5. จ่ายกลาง ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างอุปกรณ์การแพทย์ช ารุด น้ าทิ้งไม่เข้าระบบบ าบัด ส่งซ่อม 1 ส.ค.
62 

 

6. อายุรกรรมชาย 1.ผ้าปู เสื้อผ้าผู้ป่วย ไม่พอใช ้เบิกไม่ได้ตามจ านวนผู้ป่วย 
2. เบิกไม่ได้ ที่พบบ่อย คือ ถุงขยะ กระดาษ 4a,5a  แบบฟอร์มที่ต้อง Copy 
print 
3. ส่งซ่อมนาน ไม่มีทดแทน เช่น Monitor, larnygoscrope และ พัดลมเพดาน 

 

7. อายุรกรรมหญิง 1. เบิกของไม่ไดห้รือได้ไม่ครบ เช่น ถุงขยะด าแดง กระดาษ     เช็ดมือ น้ ายาล้าง
มือ เครื่องผ้า 
2. ส่งซ่อมนาน เช่น monitor 3 เครื่อง ส่งซ่อมตั้งแต่ มิ.ย. 62 
3.ล้อเตียงไฟฟ้าแบบปีกนก กระเบ้ืองยาง ยังไม่ได้ซ่อมเหมือนเดิม 

 

8. งานโภชนศาสตร์ เบิกของไม่ได้ เช่น สติกเกอร์ติดป้ายชื่อผู้ป่วย  

ที่ประชุม มอบหมายให้งานพัสดุด าเนินการแก้ไขและแจ้งผลในการประชุมครั้งถัดไป 
4.5หารือประเด็นติดตาม ติดตามความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ่ายสิ่งสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยงาน ขอให้

หน่วยงานที่พบความเสี่ยงน าไปลงใน ในระบบ HRLS และท าการสรุป/รายงานในวาระติดตามทุกเดือน 
ที่ประชุม รับทราบและให้น าเสนอในวาระติดตามทุกเดือน 
4.6 (กรอบ) โปรแกรมติดตามการเบิกจ่ายสิ่งสนับสนุนการจัดบริการ 
4.7 ขอติดตามการจัดงานเกษียณอายุราชการในวันที่ 19 กันยายน 2562 จ านวนผู้ร่วมงาน 396 คนและ

แจ้งให้คณะท างานประชุมเตรียมความพร้อมอีกทีในวันที่ 16 กันยายน 2562 
ที่ประชุม   รับทราบ 



๘ 
 

4.7 ขอติดตามการแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      1) บ่อปรับเสถียรมีกลิ่นเหม็นรบกวน 
      2) ถังปฏิกิริยาแบบคลองวนเวียนมีลักษณะเป็นน้ าเสียไม่ใช่น้ าตะกอน ท าให้น้ าในถังตกตะกอนไม่ใส

เพราะมีของเสียอินทรีย์ยังลอยปะปนอยู่ในน้ านั้น ส่งผลให้การกรวดน้ าเสียไม่ผ่านเกณฑ์ในบางพารามิเตอร์ 
การแก้ไข สมัครเข้าโครงการศึกษาสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแก้ไขปัญหาระบบบ่อบ าบัด 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

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

      5.1.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

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

ลาออก 
อัตรา 
คงอยู่ ทั้งหมด  

ณ. ก.ค.62 
รับเข้า 

ย้ายออก/ 
เสียชีวิต 

ลาออก คงเหลือ รับเข้า 
ย้าย
ออก 

ลาออก 

1. ข้าราชการ 257  4  253 28 18 4   
2. ลูกจ้างประจ า 14    14      
3. พนักงานราชการ 3    3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  149    149   10   
5. ลูกจ้างชั่วคราว 59    59 8  13   
6. พนักงานจา้งเหมาบริการ(รายวัน) 82 7   89 41  35   

รวม 564 7 4 0 567 77 18 62 0.99 97.15 

              2) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 จ านวน.......36.......คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
สิงหาคม จ านวน.....1.... คน (โรคมีแต่โรค ออฟฟิตซินโดรม) 

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

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 175 24 13.71 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   - 52 - 

2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 492 478 97.15 
3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 568 6 0.99 
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 63.99 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 564 36 6.38 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 525 216 41.14 

ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.1.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ระหว่าง

เดือน สิงหาคม 2562 จ านวน 7 ราย คือ 
 น.ส.สุกัญญา  จรัสพันธ ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 น.ส.ศศิธร  ขวัญกล้า พนักงานบริการ  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายสิงหา  แก่นคง พนักงานบริการ  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 น.ส.วราภรณ์  ไกรสกุล พนักงานบริการ  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายอดิพล  มงคล พนักงานเปล  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
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 นายชนะพล  ชนะภู พนักงานเปล  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
 นายนพรัตน์  มิตรมาตร พนักงานเปล  ผลการตรวจ ..รอผลการสรุป… 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.2.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
     3) สรุปข้อมูลการจ่ายชดเชยเฉพาะโรค Seamless For DMIS(ไฟล์น าเสนอ 3) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

                5.2.2 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI เดือน ตุลาคม 2561–กรกฎาคม 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทั้งหมด จ านวน  

14,312, sumRw=13,955.9944, RW=0.9751, sumADJRW = 14,053.3160, CMI = 0.9819 
(เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    

ที่ประชุม   รับทราบ 
                         2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ 31 สิงหาคม 2562 

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

1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 274,538 252,015 258,806 เพิ่ม 2.69 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 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 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,280 3,927 4,095 เพิ่ม 4.27 
5 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,450 3,174 3,308 เพิ่ม 4.22 
6 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,452 6,750 7,121 เพิ่ม 5.50 
7 ค่า CMI 0.9558 0.9338 0.9819 เพิ่ม 5.15 

ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.2.3 งานประกันสุขภาพ 

                   น าเสนอการประชุมคณะกรรมการเพิ่มรายได้ครั้งที่ 4/2562(ไฟล์น าเสนอ 4) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
      ขอแจ้งนโยบาย การบริหารจัดการด้านยาและการใช้ยาในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 
(เอกสารแจก) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.4 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

                คลินิกอายุรกรรม ขอรายงานสถานการณ์วัณโรค และสรุปยอดผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ต้องติดตาม
ผลการรักษา (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) (ไฟล์น าเสนอ 5)   

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       5.5.1 เรื่องจากที่ประชุมทีว่่าการอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

     1) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2562 วันศุกร์ที่ 20 
กันยายน 2562  ณ. วัดหรด ีบ้านเพชร ต.บ้านเพชร 

     2) เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมมาตรการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อบใช้”   



๑๐ 
 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อบใช้” 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ
(G-wallet)   โดยส านักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่ประสงค์เข้าร่วม
มาตรการ ของจังหวัดชัยภูมิ   ระหว่างวันที่  28 สิงหาคม  - 20 กันยายน 2562 

   ส าหรับการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อบใช้” รับ  1,000  บาท จะเปิดให้ลงทะเบียน 
ผ่าน www.ชิมช้อบใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 เงื่อนไขเบื้องต้น 

   2.1) สัญชาติไทย   อายุตั้งแต่ 18  ปี ขึ้นไป 
   2.2) เลือกจังหวัดที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ ที่ไม่ใช่จังหวัดตามส าเนาทะเบียนบ้านตัวเอง 
   2.3) บุคคลที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ 
จึงขอให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ 

ประชาชน เจ้าหน้าที่ ทราบและสมัครเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
   3) เรื่อง การฝึกอบรมทักษาอาชีพ รุ่นที่ 60 ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

รัตนภา จังหวัดขอนแก่น  เปิดรับสมัคร เยาวชน สตรีและบุคคลทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ว่างงาน เข้าฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพ รุ่นที่ 60 ตามเงื่อนไขดังนี้ สตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่ศึกษาต่อ ถูกเลิกจ้างงาน ว่างงาน 
และผู้สนใจทั่วไป  ที่มีอายุระหว่าง 13 ปี ขึ้นไป มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  
(ขอนแก่น /มหาสารคาม/กาฬสินธุ์/สกลนคร/บึงกาฬ/อุดรธานี/หนองคาย/เลย/หนองบัวล าภู และจังหวัดชัยภูมิ)    
โดยไม่สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป    
หลักสูตรที่เปิดอบรม 

หลักสูตร  6  เดือน หลักสูตร  4  เดือน หลักสูตร  1  เดือน 
1.ตัดเย็บเส้ือผ้า 1. ตัดผมชาย 1. เบเกอรี่ ชา-กาแฟ 
2.เสริมสวย  2. การดูแลผู้สูงอายุในบ้าน 2. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ 
3. บริหารโรงแรม  3. อาหารไทย 4 ภาค 
4. โภชนาการ  4. การจัด-ตกแต่ง สถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ 
5. พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก  5. การสานผลิตภัณฑ์ทางเส้นพลาสติก/ใบตอง 
6.นวดแผนไทยและอบสมุนไพร  6.แต่งหน้า ท าผม ท าเล็บ 

                          4) แจ้งแผนจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ(ปรับภูมิทัศน์) ประจ าเดือน กันยายน 2562 
วันที่   5  ก.ย.2562 ถนนสายหนองสองห้อง-คอนสาร  จุดรวมพลโรงเรียนยอดแก้วแก้งวิทยา 
วันที่  12 ก.ย.2562 บริเวณวัดเจดีย์บ้านโนนข่า-โนนโจด จุดรวมพล อบต.หนองคอนไทย 
วันที่  19 ก.ย.2562 ถนนสายบ้านสว่างบ้านจ าปาทอง จุดรวมพล หนองน้ าบ้านจ าปาทอง ต.หนองตูม 
วันที่  26 ก.ย.2562 ถนนสายบ้านโนนดินจี่-บ้านหนองตาไก้ จุดรวมพล หน้าสระหนองแดง บ้านโนนดินจี่ ต.โอโล  
                          5) การจัดตลาดนัดชุมชนในวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน  และสนับสนุนผลิตภณัฑ์ของชุมชน จึงก าหนดให้จัดตลาดนัดชุมชนที่ว่าการอ าเภอภูเขียว เดือนละ 1 ครั้ง ใน
วันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน  ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ และเชิญชวนมาซื้อ/ขาย
ผลิตภัณฑ์ในวันดังกล่าว    
                          6) ก าหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562      

      5.5.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 ณ. กันยายน 2562 
 
 
 
  

http://www.ชิมช้อบใช้.com/


๑๑ 
 

                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   
ก.ค.-62 1.06 0.92 0.29 3 6,397,277.07 28,061,001.52 

      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 

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

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

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
                     7) แผนประมาณการรายรัย-รายจ่ายเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2563 
5.6 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      แจ้งแผนบริการผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดในชุมชน ปี 2563  

ตารางปฏิบัติงานที่ รพ.สต เวลาปฏิบัติงาน 13.00-16.30 น.รูปแบบการให้บริการเยี่ยมบ้านเพ่ือบริการ
กายภาพบ าบัด ในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูสภาพกลุ่มโรค  1.ผู้ป่วย IMC, 2.ผู้ป่วยAmputaion,  
3.โรคอ่ืนที่ทางพ้ืนที่เตรียมไว้ส าหรับปรึกษานักกายภาพบ าบัด 
 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 36,177,978.41  8.ค่าวัสดุทั่วไป 2,868,488.44  
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 14,417,735.46  9.เจ้าหนี้อื่นๆ 2,052,442.14  
3.ค่าวัสดุทันตกรรม 884,994.29  10.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย ์ 4,970,484.00  
4.ค่าวัสดุเภสัชกรรม 449,079.09  11.ค่าครุภัณฑ์ 456,080.90  
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9,472,167.40  12.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC) 1,794,933.44  
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 4,466,675.00  13.เงินรับฝากระยะสั้น 7,580,999.10  
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)  2,900,025.00  14.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,841,240.45  

  รวมทั้งสิ้น  2,868,488.44  



๑๒ 
 

ตารางแผนปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด PCC ผักปัง    

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
5.8 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      5.8.1 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 

    วันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนโนนกอกวิทยา (ยกเลิก) 
              วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 
              เดือน ตุลาคม งดออกหน่วย 
      5.8.2 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานร่วมต้อนรับ ทีมอาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น านักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาดูงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 18 
กันยายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรภูเขียว เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (หนังสือยังมาไม่ถึง) 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ในวันที่ 10 เดือน 

ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ข้อเสนอแนะจากนายแพทย์เดชวิทย์ ใจประเสริฐ เรื่องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
      6.2.1 เก็บข้อมูล เรื่องความปลอดภัยทางยา ความคืบหน้าของการท า MRC 
      6.2.2 การลงข้อมูล RW ของโรคร่วม 
ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.13น. 
 

  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

สัปดาห์ที่ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
1  ดอนไก่เถื่อน หนองแซง มูลกระบือ บ้านธาต ุ
2  แดงสว่าง กวางโจน กุดยม บ้านลาด 
3  โนนเสลา ภูดิน บัวพักเกวียน บ้านเพชร 
4   หนองบัวพรม กุดจอก โอโล 

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
08.30-12.00น. - PCC - - - 
13.00-16.30น. - Home ward - - Home ward 


