
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.45น. 
ผู้มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
4. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
7. นางพรหมพร    สมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
8. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
10. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
11. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
12. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
13. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
14. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
15. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
16. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
17. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
18. นางอภิษฏา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
19. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
20. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
21. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
22. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
23. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
24. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
25. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
26. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
27. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
28. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
29. นางปิยะฉัตร    ปัตตานัง   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
30. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
31. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
32. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
33. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
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34. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
35. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
36. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
37. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
38. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
5. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
6. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
7. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
9. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
10. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
11. นางเพ็ญณัฏฐา ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 
12. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
13. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
14. นางปรารถนา ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
15. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
16. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
17. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
18. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 

ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 1. ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาล ที่เป็นคณะท างาน และผู้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง  
ของอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 2. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปกรณีย์ โลจรัส ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจ
ประชาชน ในการประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ของอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 แจ้งรักษาการ ผู้ตรวจราชการเขต 9 คือ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกข์ 
1.2 เชิญชวนลูกจ้างหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิการรักษาอ่ืนใด สมัครเข้าร่วมประกันสังคม มาตรา 40 
1.3 แผนการขับเคลื่อน โครงการ to be number 1 จะมีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

ที่ห้องประชุม เตชะธัมโม ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ      
ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีส้ม to be number 1 ในทุกวันพฤหัสบดี 

1.4 ความปลอดภัยในการท างาน ห้องฉุกเฉิน, Ambulance Safety, ความปลอดภัยของ รพ.สต, บ้านพัก 
(เตรียมการวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 

1.5 การป้องกันยาเสพติด ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะได้รับโทษทางอาญา และวินัยร้ายแรง 
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1.6 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา จะเสด็จโรงพยาบาลชัยภูมิวันที่ 24 
มีนาคม 2563 เพ่ือพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการและทรงเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนคริ
นทรา บรมราชชนนี จัดเตรียม รักษาความสะอาดทั่วทั้งจังหวัด ปลูกต้นไม้สีม่วง, สีเหลือง 

1.7 โรงเรียนรูปแบบใหม่ โรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปถัมภ์ 
1.8 R9refer kickoff 1 พฤศจิกายน 2562 
1.9 Smart meeting ต่อไปจะมีการใช้อย่างเต็มที ่
1.10 Fee schedule ทันตะ-หญิงมีครรภ์ เด็ก 
1.11 การช าระหนี้สิน ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้จ่าย 60% ของยอดที่จะจ่าย 

ในกรณีคนไข้ OPD กรณีอ่ืนๆจ่ายตามข้อตกลงเดิม 
1.12 การส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างโรงพยาบาล ขอให้ส่งผ่านระบบ e-payment และการสมัคร

ประกันสังคมของประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีหลักประกันตนใดๆอายุตั้งแต่ 15 ถึง 60 ปีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 
มี 3Package 70,100 และ300 ต่อเดือน มีสวัสดิการ ค่าชดเชย เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 300 บาท 

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

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ งบเหลือร้อยละ 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 10,312,364.01 83 75 90.4 7,773,102.62 106,761.39 1.35 

1.14 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน กันยายน 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 ประเมินสถานการณ์ Risk score เปรียบเทียบ ไตรมาส 4 ระหว่างปี 2562/2561(เอกสาร
หมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

รหัส Org Type ID 2561 Q4 2562 Q4 group สถานการณ์ 62/61 
10978 ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ,รพช. รพช. 6 3 4 ดีขึ้น 4-7 เป็น 0-3 

1.16 ข้อมูลนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โควตาจังหวัดชัยภูมิ 
        หลักสูตรปริญญาตรี ก าหนดการรายงานตัว วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
        หลักสูตรต่ ากว่าปริญญาตรี ก าหนดการรายงานตัว วันที่ 3 สิงหาคม 2563(เอกสารหมายเลข 4:         

ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.17 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน ตุลาคม 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ ๑ 

มกราคม – 26 ตุลาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน 2,389 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 233 ราย อัตราป่วย  
๑87.04 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – 26 ตุลาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๑๐๕,๑๙๐ ราย อัตรา
ป่วย ๑๕๙.๒๓ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต ๑๑๔ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 
4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 18 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 5: ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 ข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอย้าย 1 คน ได้แก่ 
นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขอย้ายไป ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา เหตุผล เพ่ือกลับภูมิลาเนาและดูแลมารดา(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม รับทราบ ผู้ขอย้ายคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ ์



๔ 
 

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

ที่ประชุม ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 
      3.1.1 คณะกรรมการ HRD ขอพิจารณา จัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรโรงพยาบาล 

               ขอพิจารณาผลการส ารวจความต้องการด้านสวัสดิการที่ได้รับ (ที่ไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าตอบแทน) 
ของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจัดท าประกาศและสื่อสารให้รับทราบทั้ง
องค์กร มี 2 ส่วน คือ ประเภทสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน 10 รายการ (เห็นด้วย ร้อยละ 99.29) และประเภท
สวัสดิการที่เสนอเพ่ิม 13 รายการ (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม เห็นชอบตามเอกสารแนบ ทั้งหมด 18 รายการ 
      3.1.2 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ ขอพิจารณานักวิชาการสาธารณสุข 

ช่วยราชการ 
               ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้มีค าสั่งย้ายข้าราชการ ซึ่งได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น คือ นางทิพจุฑา ชนะวงศ์ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ       
ให้ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมูลกระบือ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562) 

               ขอพิจารณานักวิชาการสาธารณสุขช่วยราชการ ที่งานงานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่าย
บริการสุขภาพ เพ่ือรับผิดชอบงาน งานระบบข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน/โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ งานวิชาการ/การจัดการความรู้ งานพัฒนาคุณภาพบริการ งานและงานระบาดวิทยาทางคลินิก 
(ข้อมูลเพ่ิมเติม เนื่องจากกรอบต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขใน รพ.เต็ม ทางงานการเจ้าหน้าที่ สสจ. ชัยภูมิ          
จึงพิจารณาขอใช้ต าแหน่งว่างที่ รพ.สต.ในอ าเภอภูเขียว แต่ให้ปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ) 

ที่ประชุม เห็นชอบและประธานจะขอหารือกับผู้เกี่ยวข้องในบทบาทการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล 
      3.1.3 คณะกรรมการขอพิจารณาบุคลากร เข้าพักอาศัยบ้านพักบุคลากร 
               เดือน พฤศจิกายน 2562 มีบุคลากรยื่นค าร้องขอเข้าพักอาศัย จ านวน 2 คน  

    1) น.ส.อรัญญา เลิศคอนสาร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ย้ายมาจาก รพ.บ าเหน็จณรงค์) 
ขอเข้าพักอาศัย แฟลตพยาบาล 2 ห้อง 2304 แทน น.ส.กัญณิชา จ ารัสแนว (จพ.เภสัชกรรม) ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2562 

    2) นางศิรินทร์ญา ทักษิณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยังไม่ได้รับการ 
จัดสรร)   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานจ านวนห้องพักท่ีว่าง 
                 1) บ้านหลังที่ 23 (เรือนใบหม่อน จ านวน 3 ห้องนอน) 
                 2) บ้านหลังที่ 48 จ านวน 1 ห้อง 
ที่ประชุม เห็นชอบ แล้ให้ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ให้เข้าพักในเรือนใบหม่อนไปก่อน 
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3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.2.1 ขออนุมัติจ้าง 
               1) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติจ้างบุคลากร ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องทดลอง  

จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากรที่ลาออก (นางหนูรัก พลประเสริฐ ลาออก 11 พฤศจิกายน 2562) 
ที่ประชุม อนุมัติ 
      2) งานซ่อมบ ารุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจ้างบุคลากร ต าแหน่งช่างไฟฟ้าและ

อิเลคทรอนิกส์จ านวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออก (นายธนพัฒน์ โมดาค า ลาออก 2 ก.ย. 62)  
ที่ประชุม ไม่อนุมัต ิให้กลับไปทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลภาพงานมาน าเสนอประกอบการอนุมัติ 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตราก าลัง สายวิชาชีพหลัก ซึ่งก าหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ 

อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค 60 /ขนาด M2 :162 เตียง 
 หน่วยงาน ต าแหน่ง จ านวนที่ขอจ้าง กรอบ ควรมี ปฏิบัติงานจริง ขาด/เกิน หมายเหตุ 

ซ่อมบ ารุง ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส ์ 1 41 33 ขาด 8  
เทคนิคการแพทย ์ พนักงานประจ าห้องทดลอง 1 9 4 ขาด 5  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
 4.1 ขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRLS ของหัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ กลุ่มงาน 
จนท.

ทั้งหมด  
เป้าหมาย 

ม.ค.- 30 ส.ค.62 1-30 กันยายน 2562 

รายงาน ยืนยัน 
ไม่ใช่
ความ
เสี่ยง 

self 
Report 

ความเสี่ยง/
แก้ไข 

รายงาน ยืนยัน 
ไม่ใช่
ความ
เสี่ยง 

self 
Report 

ความเสี่ยง/
แก้ไข 

1 กลุ่มงานการแพทย์ 29 87 3 3 0 1 287/7 3 2 0 0 179/6 
2 ทันตกรรม  31 57 13 13 0 1 18/0 0 0 0 0 2/0 
3 กายภาพบ าบัด 14 30 29 24 5 16 18/0 0 0 0 0  1/0 
4 เทคนิคการแพทย์ 19 45 36 36 0 1  34/1 46 46 0 0  5/0 
5 รังสีวิทยา 7 11 8 6 0 0  3/0 4 3 0 0 0/0 
6 เภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 35 65 445 438 3 116 312/0 280 213 0 14 58/3 
7 แพทย์แผนไทยฯ 10 10 1 1 0 1  2/1 3 3 0 2  2/1 
8 บริการด้านปฐมภูมิฯ 21 53 22 22 0 1 7/0 7 7 0 2 5/0 
9 โภชนศาสตร์ 13 17 209 209 0 1  4/1 16 16 0 1 2/0 

10 ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ 31 31 96 92 3 16 100/1 37 28 1 8 37/6 
11 บริหารงานทั่วไป 51 51 21 19 2 7 47/0 26 24 2 14 35/4 
12 การพยาบาล 303 646 1,659 1,629 24 900 1,532/660 379 353 2 200 351/120 
13 PCT ศัลยกรรม     5 5 0 4  26/5          7/7 
14 PCT จักษุ      3 3 0    6/6           
15 PCT ออร์โธ     1 1 0   46/46          6/0 
16 PCT รังสี     1 1 0    1/0           
17 PCT กุมาร     1 1 0 1 27/0           
18 PCT อายุรกรรม              20/11          2/2 
19 PCT สูติ-นรีเวช              13/1           
20 PCT ENT     1 1 0     3 0 0     
21 PCT วิสัญญ ี     1 1 0               

 รวม 564 1,103 2,542 2,492 37 1,066 2,503/740 804 695 5 241 695/149 

ที่ประชุม รับทราบ ขอให้ด าเนินการรายงานความเสี่ยงเข้าสู่ระบบให้ถึงเป้าหมาย เป็นนโยบายของ
โรงพยาบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
          5.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและระบบบริการ 

      5.1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งก าหนดการเยี่ยมกระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าการ 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ก าหนดการ ดังนี้ 
08.30 – 09.00 น.  อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมพ่ีเลี้ยงจังหวัดประชุมวางแผนการลงเยี่ยมหน่วยบริการย่อย 
09.00 – 10.00 น.  โรงพยาบาลรับเยี่ยม น าเสนอการด าเนินงานคุณภาพ 
10.00 – 12.00 น.  แบ่งกลุ่มลงเยี่ยมหน่วยบริการย่อย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น.  แบ่งกลุ่มลงเยี่ยมหน่วยบริการย่อย (ต่อ)  
14.00 – 15.30 น.  ทีมสรปุประเด็น/ผลการลงเยี่ยม 
16.00 – 16.30 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ข้อเสนอแนะ/ปิดการประชุม 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ขอเชิญ ประธานทุก PCT  หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เลขาทุก PCT  และผู้ที่เก่ียวข้อง      

เข้าร่วมการเยี่ยมกระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคณุภาพในครั้งนี้   
ที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 
      5.2.1 เรื่องประสานงาน/ของความร่วมมือ 

        1) การฝากส่งจดหมาย/ไปรษณีย์ต่างๆ ขอความกรุณาผู้ฝากจ่าหน้าซองที่อยู่ผู้รับให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน 

        2) ขอให้หน่วยงานแจ้งการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่หรือย้ายจุด 
ปฏิบัติงาน 

        3) การส่งเอกสารสัญญาจ้างของลูกจ้างในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
     4) การขอย้ายเข้า-ออก บ้านพัก ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาล เนื่องจากมีบุคลากร 

บางคนย้ายเข้าหรือเปลี่ยนห้องพักเอง โดยไม่ได้เขียนใบแจ้งกับคณะกรรมการบ้านพัก (แฟลต 5)  
         5) การส่งเบิกยา เวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามก าหนดวันที่ให้เบิก เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  

(ให้มีการเบิกฉุกเฉินตามเหตุผลหรือความจ าเป็นเร่งด่วน) 
ที่ประชุม รับทราบ มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารท าความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

5.2.2 ขอหารือแนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับ เหตุการณ์ แนวทางพัฒนา/มติที่ประชุม 

1 เครื่องผ้าไม่เพียงพอ พร้อมใช้ (อช. สูติ OR)  กลุ่มงานการจัดการ ด าเนินการแล้ว 
2 การพิจารณาด าเนินการเปลี่ยนตวักรองน้ าดื่มผู้ป่วย (เหลือจุด NCD LR)  มอบงานพัสดุด าเนินการ 
3 มีหนู/ค้างคาว/แมว/สุนัข ในบริเวณโรงพยาบาล(หนูกัดมอืญาติผู้ปว่ยขณะนอนหลับ) มอบกลุ่มงานการจัดการแก้ไข 
4 หลอดไฟเสียบริเวณทางเดิน (เรือนใบหม่อนและหน้าบ้านคุณกชกร)  มอบงานซ่อมบ ารุงด าเนินการ 
5 การตรวจสภาพรถส่งต่อผู้ป่วย (รถ No.12 ทะเบียน กค 4765 ชย. ใช้ปี 2552)  มอบหมายงานพัสดุด าเนินการ 
6 การประเมินคุณภาพบริษัทซักผา้(ชุดผู้ปว่ยอบสมุนไพรมีรอยคราบ) กลุ่มงานการจัดการ ด าเนินการแล้ว 
7 รถที่จอดอยู่ดา้นหน้า รพ. (ด้านหน้าเสาธง) ไหลมาชนรถคันอื่นได้รับความเสียหาย  

(เกิด 6 ครั้งในปีงบ 62)  
มอบกลุ่มการจัดการแจ้ง รปภ.ให้คอยเตือนผู้มารับ
บริการ 

8 ระบบความปลอดภัยในกรณีมีผู้ต้องขัง Admitted  ให้อยู่ในความดูแลของผุ้คุมที่พาคนไข้มา 
9 ห้องผ่าตัด 1 หลังซ่อมเครื่องปรับอากาศแล้ว ความเย็นไม่ได้ตามเกณฑ์ มอบงานซ่อมบ ารุงด าเนินการ 

10 เมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าดับ หอ้งที่ไม่มีระบบไฟฟ้าส ารองไม่สามารถปิดเครื่องปรับอากาศได้ 
(ห้องที่ไม่ได้ติดตั้ง Breaker ไว้ในห้อง) 

งานซ่อมบ ารุงอยู่ในระหวา่งด าเนินการแก้ไข 

    5.2.3 สรุปเหตุการณ์ส าคัญ/ความเสี่ยง/ประเด็นพัฒนา 
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ล าดบั เหตกุารณ ์
 การสื่อสาร 

1 การส่งข้อมลูในระบบ COC ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน (เชน่ ผู้ป่วย stroke จ าหน่ายจาก หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ไม่มีชื่อ ทีอ่ยู่ HN,  หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ฯ ทีอ่ยู่
ต าบลผักปัง ลงเป็นนครสวรรค์ตามทะเบียนบ้าน, หอผู้ป่วย ICU ผู้ป่วยอยู่ในเขตผกัปังส่งไป สสอ.)  

2 การเบิกยา Mo, MDZ ในผู้ป่วย Palliative Care เบิกไม่ครบ/มีความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยน amp ยา  
3 เวชระเบียนสูญหาย (สูติ 3, ศญ. 2) ศัลยกรรมหญิงหาพบที่ศัลยกรรมชายเนือ่งจากแพทย์ถือไปด้วย 
4 การดแูลผู้ป่วย  OSCC ยังถูกส่งมาที่เวชระเบียน (HN 243472)  
5 การสือ่สารอื่นๆ เช่น เจาะ Lab ซ้ าที่ ER และ Ward, รายงาน Lab INR 6.6 เป็น K6.6  
6 การสั่งอาการไม่ตรงโรค 
 การ Identify  

7 ใบสั่งยากับผู้ป่วยไม่ตรงกัน (คลนิิกสขุภาพจติ) 
8 การลงสทิธิไมถู่กตอ้ง 
9 ออกเวชระเบียนผิดคน (ชือ่เหมอืนกัน  ชือ่คล้ายกัน  Scan ผิดคน) 

10 ข้อมูลในเวชระเบียนไม่ถูกต้อง (CA Breast เป็น CA Cervix, ติด Lab ผิดคน, Sticker ผิดคน)  
11 ส่งคนไข้ผิดหอผู้ป่วย, ออกใบนัดคนไข้ผิดคน 

 การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (Lab)  
12 เจาะเลือดมี Hemolysis,  เจาะ CBC ม ีClot, Non FBS เจาะใส่ EDTA, Tropi ใส่ tube Clot BI., ส่ง Lab ไม่มีป้ายบ่งชี้ 

 การ Transfer ไม่เหมาะสม 
13 ผู้ป่วย Sepsis มี De-Sat ไม่มี O2, ส่ง OR รถนั่งในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง, Dizziness Admitted ให้เดินเอง  
14 ระบบการตรวจสอบความพรอ้มใช้ของรถนอน/ถังออกซิเจน 

 ไม่รอตรวจ/ปฏิเสธการรักษา 
15 ER : HN 0285667  ไม่รอตรวจ  
16 OPD : ปฏิเสธการท า CT c  Contrast 

 การตดิเช้ือ ระบบ IC 
17 SSI 1 (สูติ), แผลกดทับ 4 (ortho/อช./ศญ.), CAUTI 1 (ศญ.), Phlebitis (ICU)  
18 บุคลากรถกูเข็มทิ่ม (ศญ.), HAP (ortho) 

 ระบบยา 
19 การสั่ง NTG เป็นสัดสว่น, สั่ง Losec-Lasix, แพ ้Pen V ส่ัง Cef-3, สั่งยาที่แพ้ (Azithro) 
20 ไม่มี MR ในผู้ป่วยผ่าตัดตา 
21 สั่งยาไม่ครบรายการนัด/ ใบสั่งยากับในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกนั 
22 การเข้าถึงยา SK  

 การดแูลทางคลินกิ 
23 MALA (HN 209765) 
24 Peri-op Dead ในผู้ป่วย BKA (HN 211087 ortho) 
25 Incarcerated  hernia มี Bleeding ได้ Re-operation  
26 ผู้ป่วยชักขณะซักประวัติใน Epilepsy (HN 269242 OPD) 
27 Sepsis Dead (HN 116431 ศช.) 
28 ผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องน้ า (HN 160725 อช.) 
29 Delayed Refer (HN 294387  อช. - ICU เต็ม) 
30 Delayed Refer Re current epistaxis (HN 32663 ortho) 
31 ย้าย ICU ในผู้ป่วย Stroke (HN 196870 อช.) 
32 ย้าย ICU ในผู้ป่วย Pneumonia (HN 290119 อญ.) 
33 ย้าย ICU ในผู้ป่วย Septic shock (HN 256312 ศช.) 
34 ย้าย ICU ในผู้ป่วย Sigmoidectomy (HN 301882 ศช.) 
35 ย้าย ICU ในผู้ป่วย Cellulitis (HN 159955 ศช.) 
36 เข้า ICU ในผู้ป่วย Ischemic stroke (HN 126612 ER) 
37 ย้ายเข้า ICU ในผู้ป่วย Pneumonia (HN 122427 อช.) 
38 Rupture app ในผู้ป่วยเดก็ (HN 200303 ศญ.) 
39 เกิด Birth asphyxia (HN 302944, เด็กเสียชีวิตจากภาวะ Lung hypoplasia และ HN 302588) 
40 เกิด Compartment Syndrome (HN 303065 ortho ได้ Amputate แขน) 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 5.3 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 
      5.3.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร (คน) ต.ค.62 บุคลากร(คน)ต.ค.62 อัตรา 

ลาออก 
อัตรา 
คงอยู่ ทั้งหมด  

ณ. ก.ย.62 
รับเข้า 

ย้ายออก/ 
เสียชีวิต 

ลาออก คงเหลือ รับเข้า 
ย้าย
ออก 

ลาออก 

1. ข้าราชการ 253 1 1  253 1 1     
2. ลูกจ้างประจ า 14  3  11  3    
3. พนักงานราชการ 3    3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  148  1  147  1     
5. ลูกจ้างชั่วคราว 58   1 57    1   
6. พนักงานจา้งเหมาบริการ(รายวัน) 90 2   92 2      

รวม 566 3 5 1 563 3 5 1 0.18 100 

              2) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ) จ านวน........2........คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
ตุลาคม 62  จ านวน.....2........ คน  (เข็มท่ิมต า/สุกใส) 

     5.3.2 ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 470 471 100 
3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 563 1 0.18 
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 563 2 0.36 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
      5.3.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน       - ไม่มีบุคลากรใหม่ – 
5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.4.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI เดือน ตุลาคม 2561–กันยายน 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทั้งหมด จ านวน  

17,377, sumRw=17,095.43, RW=0.9838, sumADJRW = 17,195.9885, CMI = 0.9896 
(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    
                        2) แจ้งเรื่องการด าเนินงานการติดตามผลการด าเนินงานแผนงานโครงการ ผ่านระบบติดตาม
แผนงานโครงการ (Project Tracking) (เอกสารหมายเลข 11: เอกสารแจก)    

ที่ประชุม   รับทราบ 
                        3) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ 31 ตุลาคม 2562 

ที ่ ประเภท ปี 2561 ปี 2563 ร้อยละ 
เพิ่ม/ลด ทั้งปี  2562 1-31 ต.ค.61 1-31 ต.ค.62 

1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 282,916 24,532 25,101 เพิ่ม 2.31 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,479 1,426 1,643  เพิ่ม 15.21 

                                        (วันนอน) 68,604 5,778 6,159 เพิ่ม 6.42 
3 Active Bed 187.96 186.40 198.68 เพิ่ม 6.58 
4 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,400 355 364 เพิ่ม 2.53 
5 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,621 316 326 เพิ่ม 3.16 
6 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,858 720 789 เพิ่ม 9.58 
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              4) Bright Spot season 2: Change NODE 
       ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านการเงิน 

การคลัง (Bright Spot season 2 : Change NODE) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
การพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในเครือข่ายบริการ (NODE) ของเขตสุขภาพที่ 9  
                            ซึ่งเครือข่ายบริการ “ภูแท่นเกษตรสาร” ได้ประชุมร่วมกันในการหารือแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลลูกข่าย 3 แห่ง 
และได้แนวทางการพัฒนา ในชื่อโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แบบ “ยืนหยัด ยั่งยืน อย่างยอดเยี่ยม” (7ย) มี
กิจกรรม ดังนี้ 

                  1. กิจกรรม “จิตอาสาร่วมใจรับคนไข้คืนถ่ิน” : พัฒนาการรับ Refer Back จาก รพ.ชัยภูม ิ 
โดยบริหารจัดการรถรับผู้ป่วยกลับร่วมกัน 

                  2. กิจกรรม “จิตอาสาหา/(ปิด) รูรั่ว” : พัฒนาการเรียกเก็บกองทุน CR. และ พรบ./คปภ. 
                  3. กิจกรรม “จิตอาสา พชพ. (เพ่ือนช่วยเพื่อน)” : พัฒนาศูนย์ส่งต่อ  วิชาการ (KM แพทย์/
พยาบาล, ทบทวน CASE) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                  4. กิจกรรม “จิตอาสา ฟัน ตา เลื่อน” : จัดบริการที่โรงพยาบาลลูกข่าย ได้แก่ การให้บริการ
ผ่าฟันคุด  ลอกต้อเนื้อ และผ่าตัดไส้เลื่อน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
            5) ติดตามผลงานตามตัวชี้วัด องค์กร ปีงบประมาณ 2560-2562 

ที ่ ชื่อตัวชีว้ัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนนิงาน 

2560 2561 2562 

1 ร้อยละการเกิด Septic shock ในผู้ป่วย Sepsis < ร้อยละ 20 16.05 
(681/4,243) 

25.8 
(153/593) 

20.25 
(223/1,101) 

2 ร้อยละการเสียชีวิตในผู้ป่วย Sepsis  < ร้อยละ 30 24.08 
(164/681) 

26.14 
(40/153) 

17.49 
(39/223) 

3 ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร ≥ ร้อยละ 80 66.67 65.20 63.99 
4 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ≥ ร้อยละ 80 78.79 77.79 79.77 
5 อุบัติการณ์ขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวพฤตกิรรมบรกิาร ลดลง 39 21 16 
6 ระดับภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินระดับ 4 3 6 3 
7 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก  ≤ 150 นาท ี 161 153.80 143.18 
8 ดัชนีชี้วัด CMI 

(SumAdjRW/จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด) 
> 0.85 0.9625 0.9558 0.9819 

(15,605.40/15,892) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
            6) Web Report (ไฟล์น าเสนอ) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
     5.4.2 งานประกันสุขภาพ 
              สรุปรายงานการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2562 (ไฟล์น าเสนอ1) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.5 กลุ่มการพยาบาล   

                 5.5.1 งานความคุมและป้องกันการติดเชื้อ  
                           แจ้งแนวทางการดูแลเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 17 : ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล)    
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                 5.5.2 งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
                         ผลการด าเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว 
ปีงบประมาณ 2557-2562 ข้อมูลจากรายงานโปรแกรม HDC. เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ(เอกสารหมายเลข 
12: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      5.6.1 แจ้งก าหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโนนกอกวิทยา  
        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
        วันที่   4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนภูเขียว 
      5.6.2 การพัฒนาระบบการเก็บสิ่งตรวจและการควบคุมคุณภาพ 4 รายการตรวจส าหรับพยาบาล      

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จะจัดอบรม แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 
ธันวาคม 2562 และรุ่น 3 วนัที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว 
กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาล ในโรงพยาบาล/จนท.ในโรงพยาบาลสุ่งเสริมสุขภาพต าบล 

      5.6.3 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
5.6. กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

                5.6.1 สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2562(เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    

โรค จ ำนวนป่วย อัตรำป่วยต่อแสนประชำกร 

1. Diarrhoea 251 1075.22 

2. Pyrexia 242 1036.67 

3. Influenza,total(15,91) 114 488.35 

4. Food Poisoning 80 342.70 

5. Pneumonia 79 338.42 

6. D.H.F,Total(26,27,66) 22 94.24 

7. Chickenpox 5 21.42 

8. S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89) 2 8.57 

9. Leptospirosis 2 8.57 

10. Syphilis 2 8.57 

ที่ประชุม   รับทราบ 
      5.6.2 สรุปรายงานการเฝ้าระวังยุงพาหะน าโรคไข้เลือดออก หน่วยงาน PCC ผักปัง ต าบล.ผักปัง 

อ าเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 14: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      5.6.3 สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวมและไข้หวัดใหญ่ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข 15: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 5.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       5.5.1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 



๑๑ 
 

    1) หนังสือจาก สสจ.ชัยภูมิ ที่ ชย 0032.002/4881 ลว. 1 พฤศจิกายน 2562     
เรื่อง การด าเนินงานการติดตามผลการด าเนินงานแผนงานโครงการ ผ่านระบบติดตามแผนงานโครงการ(Project 
Tracking)เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ  กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ   จึงขอชี้แจงตามแนวทาง สสจ. ดังนี้     
                             1.1)  โครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินบ ารุง, กองทุนต าบล/เทศบาล, จาก 
อบจ.หรือ อื่น ๆ   ทุกโครงการต้องให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้อนุมัติโครงการเท่านั้น (ถ้าโครงการใดไม่
ผ่านการอนุมัติจาก สสจ.รพ.จะไม่ให้เบิกจ่ายจากเงินบ ารุง) 
                             1.2) การเสนออนุมัติโครงการ ต้องผ่านงานแผนงานยุทธศาสตร์ ทุกฉบับ เพ่ือการตรวจสอบ 
และบันทึกลงในระบบ (Project Tracking) 
                             1.3) การด าเนินการตามแผนงานโครงการทุกกิจกรรม ต้องอยู่ในแผนปฏิบัติการของอ าเภอที่
ไดร้ับการอนุมัติ (หากไม่มีในแผน ต้องจัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผลประกอบการเสนอโครงการ) 
                             1.4) การจัดท าโครงการในปี 2563 ต้องอ้างอิงราคาต่อหน่วยของ สสจ.ชัยภูมิ  
(การก าหนดราคากลาง ปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ หาก สสจ.ด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป)    
                             1.5) ในปีงบประมาณ 2563 หากโครงการใดยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก นายแพทย์ สสจ.  
กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะไม่ให้ยืมเงิน/ไม่ให้เบิกเงิน (หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ต้องท าบันทึกรายงานเหตุผลความ
จ าเป็นต่อ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 

    2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

        เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในสังกัดประทรวง 
สาธารณสุข จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในนามชุมรมจริยธรรมขององค์กรซึ่งในปี 2563   
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรุมจริยธรรม เพ่ือมุ่งสู่โรงพยาบาล
คุณภาพคู่คุณธรรม จ านวน 5 กิจกรรม  ดังนี้ 

        2.1) ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและข้อตกลงในการด าเนินงาน 
ส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (เวทีประชุมคณะกรรมการบริหาร, การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ) 

         2.2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน  
(ร่วมกิจกรรมรับฟังธรรมะ /นั่งสมาธิ เดือนละ  1 ครั้ง ) 

         2.3) โครงการกิจกรรมเวทีสุข   (จัดท าตารางเวทีสุขเพ่ือจัดท ากิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
โดยเวียนแต่ละงานให้มีกิจกรรมบนเวทีสุข กิจกรรมออกก าลังกาย  จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย  เล่านิทาน  
ร้องเพลง เล่นเกมส์คลายเคลียด และอ่ืน ๆ  ตามกิจกรรมรณรงค์ของแต่ละงาน)  

         2.4) โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ในการพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้  การก าจัดขยะ การทิ้งขยะ การลดขยะ ลด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

         2.5) ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการยกย่องผลจากการ 
ประกอบคุณงามความดี เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี 

      5.5.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 16: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 พฤศจิกายน 2562  
 
 
 



๑๒ 
 

 
                2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสนิทรัพย์ แสดงความมั่นคงทางการเงนิ 

Current Ratio 
(ค่าสูงย่ิงดี) 

Quick Ratio 
(ค่าสูงย่ิงดี) 

Cash Ratio 
(ค่าสูงย่ิงดี) 

Risk Scoring 
(ย่ิงต่ าย่ิงดี) 

NWC<0 
(เงินทนุหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก าไรสุทธิ) 

เกณฑ์ 1.5 1 0.8 0   
ก.ย.-62 1.04 0.94 0.39 3 3,985,056.23 19,829,718.86 

      3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 

หมายเหตุ ค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

ก.ย.-62 949.64 627.06 ผ่าน 23,171.27 20,642.45 ผ่าน  

                           4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
                 5) สถิติการการใช้น้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า 

ประจ าเดอืน 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  
กุมภาพนัธ ์ 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  101,427.44  139,805.88   147,306.10   7,500.22  
กันยายน 947,519.86 1,036,927.98 89,408.12 121,871.62 156,630.61 34,758.99 
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  9,217,995.20     1,577,179.57  1,113,286.45   

ที่ประชุม   รับทราบ 
        

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

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

เลิกประชุม เวลา 17.30 น. 
  
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


