
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
........................................................................... ................................................................................. ....................... 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การติดตามสถานการณ์ COVID 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิขอความร่วมมือ 2 ประเด็นหลัก  
 1) ขอให้บุคลากรของหน่วยงานและท้องถิ่น เลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศ 
 2) ขอใหท้้องถิ่นสอนและจัดท าหน้ากากผ้าไว้ใช้และจ าหน่าย 

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาล และท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 1.2 การติดตามสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาในพ้ืนที่ และระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง ...ข้าราชหารต้องงดแสดงความคิดเห็นทางการเมือง... 
 1.3 สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงเปิดโรงงานขาเทียมและพระราชทานขาเทียมพระราชทาน ในวันที่ 24 มีนาคม 25632 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ านวน 234 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ านวยความสะดวกการเดินทางและค่าใช้จ่าย (ในภาคเช้า หากเป็นไป
ได้ใหโ้รงพยาบาลลูกข่าย งดส่ง Refer มาโรงพยาบาลชัยภูมิ) 

1.4 การอบรบจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดชัยภูมิ 
1.5 สรุปมาตรการเพ่ิมเติมรีบรีบมือสถานการณ์โรคปอดบวมโควิด 19 ให้ทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมรับมือ

ระยะที่ 3 และ อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้/สอบถาม 
1.6 เร่งรัดการใช้งบลงทุนและงบด าเนินการปีงบประมาณ 2563 
1.7 สปสช. งดโอนเงินถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 / ทวงหนี้ โรงพยาบาลชุมชน และโดนปรับ 4 ล้านบาท  
1.8 ขอความร่วมมือให้ความส าคัญของข้อมูลแม่และเด็ก/มหัสจรรย์ 1000 วันพลัส 
1.9 สถานการณ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดชัยภูมิ เปิดบริการแล้ว 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ  

ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คอนสาร และซับใหญ่  ...ยังไม่มีผู้ป่วย… 
1.10 งาน RDU อ าเภอภูเขียว ยังไม่ถึงเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกวางโจนและแดงสว่าง 
1.11 วัน อสม. เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีก าหนด (เลื่อนโดยไม่มีหนังสือแจ้ง) 
1.12 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 
(เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป เงินเหลือจ่าย งบเหลือจาการเบกิจ่าย 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 10,312,364.01 83 83 100 10,183,602.62 128,761.39 1.08 

1.13 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

พฤศจิกายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
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1.14 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัด ส านักงานสาะรณสุข
จังหวัดชัยภูม ิ(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

สสอ. รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจา่ย คงเหลือ 
ภูเขียว 354,723 14,850 4.19 339,873 

1.15 สถานการณ์ Financial จังหวัดชัยภูมิ มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

1.16 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 
จ านวน 55 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 1 ราย อัตราป่วย 0.80 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม –  22 กุมพาพันธ์ ๒๕๖3 พบผู้ป่วย 4,732 ราย  
อัตราป่วย 7.16 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.02 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 2 
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 20 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
           1.17 บัญชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ข้าราชการขอย้ายไปต่างจังหวัด 
                   1) นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขอย้ายไป กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เหตุผล เพ่ือกลับภูมิล าเนา 
                  2) นางสาวภุมรี บุบผาชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอย้ายไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เหตุผล เพ่ือติดตามคู่สมรสและดูแลครอบครัว **ให้ตรึงต าแหน่งไว้ที่เครือข่ายบริการที่ 9 
(เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
            
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่7/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 

........................................................................... ...... .................................................................................................. 
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
3.2 เรื่องอนุมัติ 

            3.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง พนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล จ านวน 3 อัตรา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตราก 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 านวนที่
ขอจ้าง 

กรอบควรมี 
ปฏบิตัิงาน

จริง 
ขาด/เกิน หมายเหต ุ

มติที่
ประชุม 

   กลุ่มสายสนบัสนนุวิชาชพีหลกั (กลุ่มการ)   
กลุ่มการพยาบาลงานผู้ป่วย
ในตึกอายุรกรรมชาย 

1.พนักงานบริการ 1 
 115(กรอบ

จาก จ.) 
119 

 
เกิน 4 
คน 

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก 
น.ส.วิภาวด ี สุภาพเพชร (11 ก.พ 63) 

 

กลุ่มการพยาบาล  
งานผ่าตัด 

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
2.พนักงานห้องผ่าตัด 

1 
1 

เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น บุคลากรไม่
เพียงพอ  

 

ที่ประชุม......................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
 4.1 ขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRLS ของหัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ท่ี กลุ่มงาน 
จนท.

ท้ังหมด  
เป้าหมาย 

เดือนมกราคม  2563 เดือนกุมภาพันธ์  2563 

รายงาน ยืนยัน 
ไม่ใช่
ความ
เสี่ยง 

self 
Report 

ความเสี่ยง/
แก้ไข 

รายงาน ยืนยัน 
ไม่ใช่
ความ
เสี่ยง 

self 
Report 

ความเสี่ยง/
แก้ไข 

1 กลุ่มงานการแพทย์ 29 87 1 0 0   36/0 1 1 0    139/1 
2 ทันตกรรม  31 57 10 8 1    8/0           
3 เวชกรรมฟ้ืนฟู 14 30 4 2 0     2 2 0 1  1/0 
4 เทคนิคการแพทย์ 19 45 43 36 0    6/0 41 41 0 3  8/0 
5 รังสีวิทยา 7 11 1 1 0 1  2/0 3 3 0     
6 เภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 36 65 248 41 0 1  16/1 161 161 0 14  46/1 
7 แพทย์แผนไทยฯ 10 10                     
8 บริการด้านปฐมภูมิฯ 21 53          1/0 11 10 0     
9 โภชนศาสตร์ 13 17 3 3 0     5 5 0    1/0 

10 ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ 29 29 4 4 0    2/0 1 1 0    3/0 
11 บริหารงานทั่วไป 49 49 12 12 0 1  8/0 17 16 1 2  14/0 
12 การพยาบาล 302 642 211 140 1 65  162/45 174 173 1 92  207/58 
13 PCT ศัลยกรรม     2 1 0    2/1 9 9 0 1  2/2 
14 PCT จักษุ      1 1 0               
15 PCT ออร์โธ     10 1 0 1  5/0          3/3 
16 PCT รังสี     1 1 0               
17 PCT กุมาร     3 3 0    1/0 3 3 0    1/0 
18 PCT อายุรกรรม              5/0 1 1 0    1/1 
19 PCT สูติ-นรีเวช              1/0 1 1 0    1/1 
20 PCT ENT     1 1 0               
21 PCT วิสัญญ ี     10 0 0               

 รวม 560 1,095 565 255 2 69 155/47 430 427 2 113 427/67 

ที่ประชุม................................................................................................................................. ........................ 
4.2 ขอติดตามกิจกรรม “วิ่งสร้างสุข” 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
          5.1 ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพและระบบบริการ 
                5.1.1 ทางโรงพยาบาล ได้ด าเนินการส่งเอกสารประเด็นการทบทวน ปรับปรุง/พัฒนาและส่งข้อมูล
เพ่ิมเติม (ภายใน 30 วัน) แก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  
6 มีนาคม 2563  
                 5.1.2 การจัดกิจกรรมการประชุมคุณภาพการดูแลผู้ป่วย (Clinical governance)  
3. ขอหารือการจัดตั้งคณะกรรมการงานคุณภาพรุ่นใหม่ แบบสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
                 5.1.3 สรุปผลการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์  
สรพ. ได้เปิดให้บุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปตอบแบบส ารวจฯ ในระบบ “การส ารวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี พ.ศ. 2563 (Hospital Safety Culture Survey Online : 
HSCS)”  ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม – 30 เมษายน  2563 ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าไปตอบแบบสอบถามแล้ว ณ วันที่ 10 
มีนาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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          5.2 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 

      5.2.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ประเภทบุคลากร 

บุคลากร (คน) ม.ค. 63 บุคลากร(คน)ต.ค.62—ม.ค.63 อัตรา 
ลาออก
เฉลี่ย/
เดือน 

อัตรา 
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน 

ทั้งหมด    
ณ ธ.ค.62 

รับเข้า 
ย้ายออก/ 
เสียชีวิต/ 
เกษียณ 

ลาออก คงเหลือ รับเข้า 
ย้ายออก/ 
เสียชีวิต/ 
เกษียณ 

ลาออก 

1. ข้าราชการ 254 2   256 5 1 1   
2. ลูกจ้างประจ า 11    11      
3. พนักงานราชการ 3    3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  153    153   1   
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 50    50 1  1   
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 91   3 88 3  5   

รวม 562 2  3 561 9 1 8 0.28 100 

***สาเหตุการลาออก ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อ  นายพจษวีร์  สุหญ้านาง   ประเภท รายวัน /กลุ่มงาน การพยาบาล   สาเหตุการลาออก  ได้งานที่อ่ืน   
ชื่อ  น.ส.อรัญญา  ถนอมแนว  ประเภท รายวัน /กลุ่มงาน การพยาบาล   สาเหตุการลาออก  ได้งานที่อ่ืน   
ชื่อ  น.ส.วภิาวดี  สภุาพเพชร  ประเภท รายวัน /กลุ่มงาน การพยาบาล   สาเหตุการลาออก  มีปัญหาสุขภาพ                           
                        2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1ตุลาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) 

ที่ สาเหตุ จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 ได้งานที่อื่น 3 37.5 
2 บรรจุข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น 2 25 
3 ดูแลครอบครัว(บิดา มารดา สามีและบตุร) 1 12.5 
4 ปัญหาด้านสุขภาพ 1 12.5 
5 รับราชการทหาร 1 12.5 
 รวม 8 100 

              3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร(ขาด 1 วัน) สะสมตั้งแต่(ตุลาคม
2562- ปัจจุบัน) พบจ านวน 5 ครั้ง(ในบุคลากร 4 คน) และมีบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจ านวน...1 ครั้ง(ในบุคลากร 1 คน) (สาเหตุ ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก) 
              4) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2562- ปัจจุบัน ) จ านวน..............คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563  จ านวน........... คน  (สาเหตุ ...................................................)  
รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงาน 
     5.2.2 ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน) 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 470 473 100 
3 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 562 1.60 0.28 
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 562 รอข้อมูล 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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     5.2.3 3.รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน(กรณีจ้างเอง) ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563- ไม่มีบุคลากรใหม่- 

     5.2.4 ค าขอเข้าบ้านพัก ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ขอเข้าพัก และ
ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 ราย คือ  

              1) นางสาวอรทัย ใสชาติ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บ้านหลังที่ 31 ชั้น2)             
              2) นางสาวศิริรัตน์ ประกอบชัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (รายวัน)    (เรือนใบหม่อน ชั้น2) 

                ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.2.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิ ทั้งหมด 

จ านวน 6,225, sumADJRW = 6,525.275, CMI = 1.048 
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 

                            2) คณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพท่ี 9 ปีงบประมาณ 2563 
                             เขตสุขภาพท่ี 9 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 24 
สาขาหลัก (เฉพาะในส่วนที่มีรายชื่อกรรมการเป็นบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

Service Plan สาขา ประธาน กรรมการ (อ.ภูเขยีว) 
1.สาขาหลอดเลือดสมอง นพ.สุรเชษฐ  เอี่ยมธนะสินชยั (รพ.สุรินทร์) นางรวงทอง ชาติศร ี
2.สาขาหวัใจและหลอดเลือด นพ.บัญชา สุขอนันต์ชัย (รพ.มหาราช) พญ.นฤมล ติดชม/นางอรรจมาภรณ์  
3.สาขาโรคมะเร็ง นพ.ชาญชัย บุญอยู่ (สสจ.นครราชสีมา) นพ.พลากร สอนเทพา/นางลักษมี น าเจริญ 
4.สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย(รพ.มหาราช) - 
5.สาขาทารกแรกเกิด พญ.พัชรินทร์ ถนอมสิงห์ (รพ.มหาราช) - 
6.สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช นพ.กิตต์กว ีโพธิ์โน(ผอ.รพ.จิตเวชฯ) นางณัฐพร ชัยพรมเขียว 
7.สาขาระบบบรกิารปฐมภูมแิละสุขภาพอ าเภอ นพ.สุผล ตติยนันทพร (สสจ.นครราชสีมา) - 
8.สาขาสุขภาพช่องปาก ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ(สสจ.นครราชสีมา) ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร 
9.สาขาตา นายประวีณ ตัณฑประภา (ผอ.รพ.สุรินทร์) นพ.เปรมชัย ธัญญะผลิน/นพ.เดชวิทย ์ใจประเสริฐ 

นางร าพึง  ออกประเสริฐ 
10.สาขาไต นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์(รพ.สุรินทร์) นางเจนสุดา พรมมาบุญ 
11.สาขาโรคไม่ติดต่อ นายดุสิต ข าชัยภูม ิ นางเจนสุดา พรมมาบุญ 
12.สาขาการแพทย์แผนไทยฯ นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง (สสจ.สุรินทร์) - 
13.สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวยัวะ นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย (รพ.มหาราช) - 
14.1 สาขา IMC   นพ.เฉลียว สัตตมัย (รพ.สุรินทร์) - 
14.2 สาขา Palliative care นพ.เฉลียว สัตตมัย (รพ.สุรินทร์) นพ.ฉัตรชัย งานไว (Palliative care) 
14.3 สาขาการดูแลระยะยาว   นพ.เฉลียว สัตตมัย (รพ.สุรินทร์) น.ส.ภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ ์
15.สาขา RDU นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ (รพ.สุรินทร์) - 
16.สาขาศัลยกรรม นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข (รพ.สุรินทร์) นพ.พลากร สอนเทพา 
17.สาขายาเสพติด นพ.ภุชงค์ ไชยชิน (สสจ.บุรีรัมย์) นางวราภรณ์ สระประทุม 
18.สาขาอายุรกรรม พญ.มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ (รพ.ชัยภูมิ) - 
19.สาขาสูติกรรม นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ (รพ.สุรินทร์) - 
20.สาขากุมารเวชกรรม พญ.นิตยา วิษณุโยธิน (รพ.มหาราช) พญ.ฤมล บ าเพ็ญเกียรติกุล 
21.สาขาออรโ์ธปิดกิส์ นพ.มนูญ เลียวนรเศรษฐ (รพ.มหาราช) นพ.ธานินทร ์จินดามาตย ์
22.สาขาปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ (รพ.มหาราช) พญ.นฤมล ติดชม/นางรุ่งกาญจน์ มิตรชื่น 
23.สาขาผู้พิการ พญ.พรรณวดี สารวนางกูร(รพ.สุรินทร์) นางสาวรวรรณ สืบนุการวัฒนา 
24.สาขาใช้กัญชาทางการแพทย ์ นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด(สสจ.บุรีรัมย์) - 

 (เอกสารหมายเลข 10:  ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 



๖ 
 

                         3) ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็น
สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 
                         4) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ร้อยละ 
เพิ่ม/ลด ทั้งปี  2562 1 ต.ค.61-28 ก.พ.62 1 ต.ค.62-30 ก.พ.63 

1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 282,916 117,390 118,549 เพิ่ม 0.99 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,479 6,986 7,705 เพิ่ม 10.29 

                                        (วันนอน) 68,604 28,346 28,645 เพิ่ม 1.05 
3 อัตราครองเตียง 62.65 62.57 63.23 เพิ่ม 1.05 
4 Active Bed 187.96 187.72 189.70 เพิ่ม 1.54 
5 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,400 1,909 1,649 ลดลง 13.62 
6 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,621 1,472 1,589 เพิ่ม 7.95 
7 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,858 3,134 3,507 เพิ่ม 11.90 
8 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

(300 บาท) 
มิ.ย.-ก.ย.62 จ านวน  175 ราย รับ 52,500 บาท 
จ่ายบุคลากร 49,000 บาท คงเหลือ 3,500 บาท 

ต.ค.62.-ก.พ.63 จ านวน  173 ราย รับ 51,900 บาท 
จ่ายบุคลากร 54,600 บาท คงเหลือ -2,700 บาท 

ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 
       5.2.2 งานประกันสุขภาพ (ไฟล์น าเสนอ1) 
                1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข         

ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข 
               2) วิเคราะห์รายได้  
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 
5.3 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู   

                 5.3.1 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการเสนอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นวัตกรรมโครงเหล็กเคลื่อนที่เพ่ือคุณภาพชีวิต   
                 5.3.2 ศูนย์ยืมอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยระยะยาว  เข้าร่วมเป็นน าร่อง ร่วมกับDEPA และกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ   ในเขต 9 น าร่อง 2 จังหวัดคือ นครราชสีมาและชัยภูมิ   ซึ่งทางบริษัท DEPA และกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะลงเยี่ยมหน้างาน อีกครั้ง  หากทราบวันจะรีบประสานงาน กรรมการบริหารให้ทราบอีกครั้งเพ่ือ
ร่วมต้อนรับและติดตามงาน  
                 5.3.3 วันที่ 7 เมษายน 2563   เรียนเชิญคณะกรรมการจากบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับ
การนิเทศงานภายในจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
                 5.3.4 แจ้งกิจกรรมช่วงออกหน่วยมูลนิธิขาเทียมสัญจร จ.ชัยภูมิ 18-24 มีนาคม 2563 
                         1) เนื่องในวันที่ 18 มีนาคม 2563 มูลนิธิขาเทียมจะอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตอขาให้
นักกายภาพบ าบัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    ทางแผนกกายภาพบ าบัดและงานขาเทียม ขอปิดท าการการให้บริการวันที่ 
18 มีนาคม 2563 เพ่ือเข้ารับการอบรม   
                           2) วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 งดให้บริการคลินิกนอกเวลา เพื่อน าพาคนพิการขาขาด
อ าเภอภูเขียวเข้ารับบริการและฝึกภาคปฏิบัติ   
                           3) วันที่ 23 มีนาคม 2563   นักกายภาพบ าบัดที่ผ่านการอบรมเข้ารับใบประกาศนียบัตร
และจัดเตรียมบูทนิทรรศการ (ยังไม่ทราบช่วงเวลา)    
                           4) วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักกายภาพบ าบัด พาคนพิการเข้ารับเสด็จและรับขาเทียมพระ
ทาน เวลา 5.30 -13.00 น. จึงขอ งดให้บริการในช่วงที่ติดภารกิจดังกล่าว จะมีผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัดประสานนัด
หมายให้ผู้ป่วยและแนะน าเอกสาร 

ทีป่ระชุม   .............................................................................................................. .......................... 
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5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค   
                5.4.1 แจ้งสถานการณ์ 70 % Alcohol rub ยอด ณ. วันที่ 10 มีค. 63 มี 95% Alc ที่จะผลิต 
70% Alcohol rub ได้ ประมาณ 320x450 ml. (สามารถใช้ได้ประมาณเกือบ 3 สัปดาห์) 
(ปัญหาตอนนี้ คือ ไม่มี 95% Alc ส าหรับมาผลิต 70% Alc rub, ไม่มีขวด ขนาด 450 ml ส าหรับบรรจุ 70 % 
Alcohol rub ที่ผลิต)  

ทีป่ระชุม   .................................................................. ...................................................................... 
5.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                5.5.1 การประเมินหน่วยงานตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดชัยภมูิ ประจ าปี 2562        
                 5.5.2 เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอ าเภอภูเขียว  เมื่อวันที่  2 มีนาคม  2563 
                         1) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปี 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ท าบุญ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ วีดเจดีย์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง ต. กวางโจน           
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ    

    2) การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
        จังหวัดขอให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคปอดอักเสบ 

จากเชื้อไวรัสโคโรน่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
                             - ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด 
                             - หากพบผู้ที่มีอาการสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
                             - สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ไม้ให้เกิดความตระหนก 
                             - รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย และจัดให้มีหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชนให้เพียงพอ  
ไม่ขาดแคลน และเข้าถึงในราคาท่ีเหมาะสม โดยสามารถส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่น ครัวเรือน ในการผลิต
หน้ากากอนามัย 
                             - ควบคุมไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและกักตนสินค่าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า            
                             - รณรงค์ให้มีการดูแลสถานที่สาธารณะ สถานศึกษา พื้นที่ชุมชน และสถานที่องเที่ยวให้ถูก
สุขอนามัย (โดยอ าเภอภูเขียวก าหนดให้ส่วนราชการท า big cleaning day ทุกวันพุธ) 
                         3) แผนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
                             วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ต าบลหนองตูม บริเวณถนนสายแตงโม ม.11-ถนนภูเขียว-
เกษตรสมบูรณ์  กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ 
                             วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ต าบลโอโล บริเวณริมถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านแท่น  
กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ 
                             วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ต าบลกุดยม บริเวณวัดป่าภูเขาน้อย  กิจกรรม จัดท าแนว
ป้องกันไฟป่า 
                             วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ต าบลธาตุทอง บริเวณริมถนนสายบ้านธาตุ-หนองคัน  กิจกรรม 
ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ 
                          4) ก าหนดวันประชุมอ าเภอภูเขียว 
                              ประชุมประจ าเดือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอ าเภอภูเขียว 
                              ประชุมประจ าเดือน หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 
13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมตะโกงาม ส่งวาระการประชุมภายใน 24 มีนาคม 2563 
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             5.5.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข: 12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563    
1 งบค่าเสื่อม 70%  (หน่วยบริการ) จ านวน 8,135,364.39    
2 งบค่าเสื่อม    10%  (เขต) จ านวน 960,000.00   
3 งบค่าเสื่อม    20%  (จังหวัด) จ านวน 1,216,999.62   

  
 

10,312,364.01   
                 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   
ธ.ค.-62 1.39 1.24 0.70 2 46,005,780.11 50,175,383.29 

      3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 

หมายเหตุ ค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

ก.พ.-63        766.27  652.48  ผ่าน     17,913.48     17,058.34   ผ่าน   

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

ประจ าเดอืน ค่ากระแสไฟฟ้า 
เพิ่ม/ลด 

ค่าน้ าประปา เพิ่ม/ลด 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

มกราคม     724,138.52     737,526.42     13,387.90      110,519.83     110,555.50            35.67  
กุมภาพนัธ ์     853,833.87     690,356.08  - 163,477.79      118,007.74     105,908.82  -    12,098.92  
มีนาคม   1,055,576.98          118,570.76      
เมษายน   1,116,922.45          118,082.74      

พฤษภาคม   1,130,424.69          107,688.55      
มิถุนายน   1,122,991.63          108,277.58      
กรกฎาคม   1,109,952.86          128,202.54      
สิงหาคม   1,067,226.22          147,306.10      
กันยายน   1,036,927.98          156,630.61      
ตุลาคม   1,054,705.54          147,429.89      

พฤศจิกายน     712,629.11          105,432.83      
ธันวาคม     547,502.36            99,694.05      

   11,532,832.21      1,427,882.50  -   150,089.89  1,465,843.22  216,464.32  - 12,063.25  

ที่ประชุม   .............................................................................................................. ..........................  
  5.6 กลุ่มงานการพยาบาล 
        5.6.1 งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
         รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว 

ปีงบประมาณ 2558- 2563 ข้อมูลจากรายงานโปรแกรม HDC เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ(เอกสารหมายเลข 
13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     

ที่ประชุม   .............................................................................................................. ..........................  
  5.7 กลุ่มงานโภชนศาสตร์  
        เเจ้งเรื่องนโยบายการด าเนินงาน โรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย 3ดี ในโรงพยาบาล  
ที่ประชุม   .............................................................................................................. ..........................  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน เมษายน 2563 ในวันที่ 8 เดือน 

เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมของพระวิทยากรประจ าอ าเภอ 

ภูเขียว ณ เวทีสุข โรงพยาบาลภูเขียว เฉล ิมพระเกียรติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.00น.-16.30น.  
หัวข้อธรรม หน้าที่บิดา-มารดา โดย พระครูปริยัติวัฒนคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอภูเขียว 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
เลิกประชุม เวลา ................น. 


