วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา 13.30น.
ผู้มาประชุม
1. นพ.สุภาพ
2. ทพ.อตินาต
3. นางจิราภรณ์
4. นายสุกิจ
5. นางพรหมพร
6. นางสาวกชกร
7. นายชูเกียรติ
8. นางสาวสุดารัตน์
9. นายสถาพร
10. นายเอกดนัย
11. นางจุรีรัตน์
12. นางนิตยา
13. นางสัญญา
14. นางพัทธมน
15. นางศิริภร
16. นางปรารถนา
17. นางอภิษฏา
18. นางกมลรัตน์
19. นางเกรัตน์
20. นายอะที
21. นางวรรณี
22. นางบุณิกา
23. นางสิริพร
24. นางรวงทอง
25. นางยุพิน
26. นางอรุณี
27. นางณฐพร
28. นางปิยะฉัตร
29. นางสุวิตรี
30. นางเยี่ยมรัตน์
31. นางพุธวรรณ
32. นางสาวอาภา
33. นางสาววิราวรรณ
34. นางเจนสุดา

สาราญวงษ์
ธรรมรัชสุนทร
นครศรี
ศรีวงษ์ชัย
สมจันทร์
ทองสุขแก้ง
เซี่ยงฉิน
บัวมัน่
ป้อมสุวรรณ
ทองมูล
รัตนปัญญา
ทองประเสริฐ
กุลแก้ว
ทิพย์รักษ์
แก้วมณี
ทองใบใหญ่
อัครกิตติศักดิ์
ศิริมั่งมูล
นรเศรษฐฉัตร
อองจาปา
ทิพย์มณี
เร่งมานะวงษ์
ศัลย์วิเศษ
ชาติศรี
เพชรน้อย
จันทร์แสง
ชัยพรมขียว
ปัตตานัง
กาลังเหลือ
จักรโนวรรณ
ยมศิริ
แสงสิงห์
วรรณมาตย์
พรมมาบุญ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษทั่วไป
หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หัวหน้างานสุขภาพจิต
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๒
35. นางจันทิมา
36. นางสาววรวรรณ
37. นางมลนิภา
38. นายพงศ์วิจักษณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นพ.ชาญชัย
2. นพ.ธานินทร์
3. นพ.อเนก
4. พญ.นฤมล
5. พญ.โอทนี
6. นพ.นิวัฒน์
7. นพ.เดชวิทย์
8. นพ.นันทกร
9. พญ.นฤมล
10. นพ.ฉัตรชัย
11. นพ.เปรมชัย
12. พญ.เต็มดวง
13. นางเพ็ญณัฏฐา
14. นางสาวภัทราภรณ์
15. นายปรเมษฐ
16. นางวราภรณ์
17. นายบุญฤทธิ์
18. นายฉลอง

แก้งคา
สืบนุการวัฒนา
บุญกรกุล
พรมทอง

พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ติดชม
จินดามาตย์
หล้าเพชร
ติดชม
สุวรรณมาลี
ขจัดพาล
ใจประเสริฐ
ดารงรุ่งเรือง
บาเพ็ญเกียรติกุล
งานไว
ธัญญะผลิน
ปัตเตย์
ตาปราบ
ทานประสิทธิ์
แควภูเขียว
สระประทุม
อ้วนวงษ์
ขาวเขียว

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานยาเสพติด
หัวหน้างานซ่อมบารุง/อาคารสถานที่
หัวหน้างานยานพาหนะ

ก่อนเข้าวาระการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การติดตามสถานการณ์ COVID 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิขอความร่วมมือ 2 ประเด็นหลัก
1) ขอให้บุคลากรของหน่วยงานและท้องถิ่น เลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
2) ขอให้ท้องถิ่นสอนและจัดทาหน้ากากผ้าไว้ใช้และจาหน่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทาหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาล และทาป้ายประชาสัมพันธ์
1.2 การติดตามสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาในพื้นที่ และระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทาง
การเมือง ...ข้าราชหารต้องงดแสดงความคิดเห็นทางการเมือง...
1.3 สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดโรงงานขาเทียมและพระราชทานขาเทียมพระราชทาน ในวันที่ 24 มีนาคม 25632 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ
จานวน 234 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอานวยความสะดวกการเดินทางและค่าใช้จ่าย (ในภาคเช้า หากเป็นไป
ได้ให้โรงพยาบาลลูกข่าย งดส่ง Refer มาโรงพยาบาลชัยภูมิ)
1.4 การอบรบจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดชัยภูมิ

๓
1.5 สรุปมาตรการเพิ่มเติมรับมือสถานการณ์โรคปอดบวมโควิด 19 ให้ทุกอาเภอเตรียมความพร้อมรับมือ
ระยะที่ 3 และ อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้/สอบถาม
1.6 เร่งรัดการใช้งบลงทุนและงบดาเนินการปีงบประมาณ 2563
1.7 สปสช. งดโอนเงินถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 / ทวงหนี้ โรงพยาบาลชุมชน และโดนปรับ 4 ล้านบาท
1.8 ขอความร่วมมือให้ความสาคัญของข้อมูลแม่และเด็ก/มหัสจรรย์ 1000 วันพลัส
1.9 สถานการณ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดชัยภูมิ เปิดบริการแล้ว 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คอนสาร และซับใหญ่ ...ยังไม่มีผู้ป่วย…
1.10 งาน RDU อาเภอภูเขียว ยังไม่ถึงเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกวางโจนและแดงสว่าง
1.11 วัน อสม. เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกาหนด (เลื่อนโดยไม่มีหนังสือแจ้ง)
1.12 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
(เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ

รายการ

รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

10,312,364.01

83

รายการ
83

ร้อยละ
100

รายการที่ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
งบที่ใช้ไป
เงินเหลือจ่าย งบเหลือจาการเบิกจ่าย
10,183,602.62 128,761.39
1.08

1.13 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เดือน มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน

พฤศจิกายน 2562
ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จานวน 15 แห่ง)

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล
งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

1.14 รายงานการเบิ กจ่ า ยเงิน งบประมาณ 2563ส านัก งานสาธารณสุ ขอาเภอในสั งกั ด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
สสอ.
ภูเขียว

รับจัดสรร
354,723

เบิกจ่าย
14,850

ร้อยละเบิกจ่าย
4.19

คงเหลือ
339,873

1.15 สถานการณ์ Financial จังหวัดชัยภูมิ มกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)
1.16 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
จานวน 55 ราย พบในอาเภอภูเขียว จานวน 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
ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 20 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.17 บัญชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ข้าราชการขอย้ายไปต่างจังหวัด
1) นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขอย้ายไป กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เหตุผล เพื่อกลับภูมิลาเนา
2) นางสาวภุมรี บุบผาชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอย้ายไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เหตุผล เพื่อติดตามคู่สมรสและดูแลครอบครัว **ให้ตรึงตาแหน่งไว้ที่เครือข่ายบริการที่ 9
(เอกสารหมายเลข 6 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)

๔
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
(เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม ที่ประชุมได้ทาการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
-ไม่ม-ี
3.2 เรื่องอนุมัติ
3.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง พนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล จานวน 3 อัตรา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตรากาลัง สายวิชาชีพหลัก ซึ่งกาหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ
อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค 60 /ขนาด M2 :162 เตียง
หน่วยงาน

จานวนที่
ขอจ้าง

ตาแหน่ง

กลุ่มการพยาบาลงานผู้ป่วย
ในตึกอายุรกรรมชาย
กลุ่มการพยาบาล
งานผ่าตัด
กลุ่มงานทันตกรรม

1.พนักงานบริการ

1

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2.พนักงานห้องผ่าตัด
1.ผู้ช่วยทันตแพทย์

1
1
1

ปฏิบตั ิงาน
ขาด/เกิน
จริง
กลุ่มสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก (กลุ่มการ)

มติที่
ประชุม

กรอบควรมี

หมายเหตุ

115(กรอบ
จาก จ.)

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก
น.ส.วิภาวดี สุภาพเพชร (11 ก.พ 63)
เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น บุคลากรไม่
เพียงพอ
เนื่องจากมีนักศึกษาทันตแพทย์มาเพิ่ม1
คน

119

เกิน 4
คน

อนุมตั ิ
ไม่อนุมัติ
อนุมตั ิ

ที่ประชุม อนุมัติ ยกเว้นของงานผ่านตัดไม่อนุมัติ ให้ทาการบริหารจัดการกาลังคนโดย
1. ให้จัดตารางปรับเวลาการผ่าตัด ไม่ควรให้เกิน 24.00น. ในช่วงที่ขาดบุคลากร
2. จ้างผู้เกษียณมาช่วยงานเพิ่ม
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
4.1 ขอติดตามการนาเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRLS ของหัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุ่มงาน
กลุ่มงานการแพทย์
ทันตกรรม
เวชกรรมฟื้นฟู
เทคนิคการแพทย์
รังสีวิทยา
เภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค
แพทย์แผนไทยฯ
บริการด้านปฐมภูมิฯ
โภชนศาสตร์
ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ
บริหารงานทั่วไป
การพยาบาล
PCT ศัลยกรรม
PCT จักษุ
PCT ออร์โธ

จนท.
ทั้งหมด

เป้าหมาย

29
31
14
19
7
36
10
21
13
29
49
302

87
57
30
45
11
65
10
53
17
29
49
642

รายงาน

เดือนมกราคม 2563
ไม่ใช่
self
ยืนยัน
ความ
Report
เสี่ยง

1
10
4
43
1
248

0
8
2
36
1
41

0
1
0
0
0
0

3
4
12
211
2
1
10

3
4
12
140
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0

ความเสี่ยง/
แก้ไข

36/0
8/0
1
1

6/0
2/0
16/1
1/0

1
65

2/0
8/0
162/45
2/1

1

5/0

รายงาน

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ไม่ใช่
self
ยืนยัน ความ
Report
เสี่ยง

1

1

0

2
41
3
161

2
41
3
161

0
0
0
0

11
5
1
17
174
9

10
5
1
16
173
9

0
0
0
1
1
0

ความเสี่ยง/
แก้ไข

139/1
1
3

1/0
8/0

14

46/1

2
92
1

1/0
3/0
14/0
207/58
2/2
3/3

๕

ที่

กลุ่มงาน

16
17
18
19
20
21

PCT รังสี
PCT กุมาร
PCT อายุรกรรม
PCT สูติ-นรีเวช
PCT ENT
PCT วิสัญญี
รวม

จนท.
ทั้งหมด

560

เป้าหมาย

1,095

รายงาน

เดือนมกราคม 2563
ไม่ใช่
self
ยืนยัน
ความ
Report
เสี่ยง

1
3

1
3

0
0

1
10
565

1
0
255

0
0
2

69

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ไม่ใช่
self
ยืนยัน ความ
Report
เสี่ยง

ความเสี่ยง/
แก้ไข

รายงาน

1/0
5/0
1/0

3
1
1

3
1
1

0
0
0

155/47

430

427

2

ความเสี่ยง/
แก้ไข

1/0
1/1
1/1
113

427/67

4.1.1 งานกายภาพ รายงานความเสี่ยงสาคัญ ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ เนื่องจากรอรับบริการนานเกิน
15 นาที(รอ 20 นาที) จากการทบทวนพบว่าเกิดจาก นักกายภาพบาบัดเจ้าของเคสไม่ได้มาสื่อสารกับผู้ป่วยว่ารอรับ
บริการเพราะอะไร ทาให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ แนวทางแก้ไข คือ สื่อสารระบบนัดกับผู้ป่วย หากรอรับบริการเกินเวลานัด
ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ และกรณีผู้ป่วยมาไม่ตรงเวลา ต้องสื่อสารให้ผู้ป่วยทราบว่าสามารถให้บริการได้ในช่วงเวลานัด
เพื่อไม่เกินเวลานัดของผู้ป่วยรายอื่น
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ขอติดตามกิจกรรม “วิ่งสร้างสุข”
ที่ประชุม รับทราย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้เลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มี
กาหนด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน
5.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและระบบบริการ
5.1.1 ทางโรงพยาบาล ได้ดาเนินการส่งเอกสารประเด็นการทบทวน ปรับปรุง/พัฒนาและส่งข้อมูล
เพิ่มเติม (ภายใน 30 วัน) แก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2563
5.1.2 การจัดกิจกรรมการประชุมคุณภาพการดูแลผู้ป่วย (Clinical governance)
5.1.3 ขอหารือการจัดตั้งคณะกรรมการงานคุณภาพรุ่นใหม่ แบบสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ที่ประชุม รับทราย และให้แต่ละหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วม
5.1.4 สรุปผลการสารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
สรพ. ได้เปิดให้บุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปตอบแบบสารวจฯ ในระบบ “การสารวจ
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)
5.2 คณะกรรมการบริหารกาลังคน (HRD-HRM)
5.2.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ
1) รายงานบุคลากร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ

ทั้งหมด
ณ มี.ค.62
254
11
3

บุคลากร (คน) ก.พ. 63
ย้ายออก/
รับเข้า เสียชีวิต/ ลาออก
เกษียณ
2

คงเหลือ
256
11
3

บุคลากร(คน)ต.ค.62—ก.พ.63
ย้ายออก/
รับเข้า เสียชีวิต/ ลาออก
เกษียณ
5
1
1

อัตรา
ลาออก
เฉลี่ย/
เดือน

อัตรา
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน

๖
1) รายงานบุคลากร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ต่อ)
ประเภทบุคลากร
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รวม

ทั้งหมด
ณ มี.ค.62
153
50
91
562

บุคลากร (คน) ก.พ. 63
ย้ายออก/
รับเข้า เสียชีวิต/ ลาออก
เกษียณ

2

3
3

บุคลากร(คน)ต.ค.62—ก.พ.63
ย้ายออก/
รับเข้า เสียชีวิต/ ลาออก
เกษียณ
1
1
1
3
5
9
1
8

คงเหลือ
153
50
88
561

อัตรา
ลาออก
เฉลี่ย/
เดือน

อัตรา
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน

0.28

100

***สาเหตุการลาออก ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ นายพจษวีร์ สุหญ้านาง ประเภท รายวัน /กลุ่มงาน การพยาบาล สาเหตุการลาออก ได้งานที่อื่น
ชื่อ น.ส.อรัญญา ถนอมแนว ประเภท รายวัน /กลุ่มงาน การพยาบาล สาเหตุการลาออก ได้งานที่อื่น
ชื่อ น.ส.วิภาวดี สุภาพเพชร ประเภท รายวัน /กลุ่มงาน การพยาบาล สาเหตุการลาออก มีปัญหาสุขภาพ
2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1ตุลาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ที่
1
2
3
4
5

สาเหตุ
ได้งานที่อื่น
บรรจุข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น
ดูแลครอบครัว(บิดา มารดา สามีและบุตร)
ปัญหาด้านสุขภาพ
รับราชการทหาร
รวม

จานวนคน
3
2
1
1
1
8

คิดเป็นร้อยละ
37.5
25
12.5
12.5
12.5
100

3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร(ขาด 1 วัน) สะสมตั้งแต่(ตุลาคม
2562- ปัจจุบัน) พบจานวน 6 ครั้ง(ในบุคลากร 4 คน) และมีบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจานวน...2 ครั้ง(ในบุคลากร 2 คน) (สาเหตุ ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกและติดธุระ)
5.2.2 ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแผน)
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด (นอกแผน)
ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข
ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
ร้อยละการลาออกของบุคลากร
ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการทางาน
ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการทางาน
ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23

เกณฑ์
≥ร้อยละ 85
≥ร้อยละ 85
≥ร้อยละ 60
≤ร้อยละ 3
≥ร้อยละ 80
≤ร้อยละ 5
≤ร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
470
473
100
1
1
100
562
1.60
0.28
อยู่ระหว่างดาเนินการ
562
รอข้อมูล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

5.2.3 3.รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าทางาน(กรณีจ้างเอง) ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2563- ไม่มีบุคลากรใหม่5.2.4 คาขอเข้าบ้านพัก ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ขอเข้าพัก และ
ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 ราย คือ
1) นางสาวอรทัย ใสชาติ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บ้านหลังที่ 31 ชั้น2)
2) นางสาวศิริรัตน์ ประกอบชัย ตาแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (รายวัน) (เรือนใบหม่อน ชั้น2)
ที่ประชุม รับทราบ

๗
5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.3.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิ ทั้งหมด
จานวน 6,225, sumADJRW = 6,525.275, CMI = 1.048
ที่ประชุม รับทราบ
2) คณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพที่ 9 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 24
สาขาหลัก (เฉพาะในส่วนที่มีรายชื่อกรรมการเป็นบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
ประธาน
กรรมการ (อ.ภูเขียว)
Service Plan สาขา
1.สาขาหลอดเลือดสมอง
2.สาขาหัวใจและหลอดเลือด
3.สาขาโรคมะเร็ง
4.สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5.สาขาทารกแรกเกิด
6.สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
7.สาขาระบบบริการปฐมภูมแิ ละสุขภาพอาเภอ
8.สาขาสุขภาพช่องปาก
9.สาขาตา

นพ.สุรเชษฐ เอี่ยมธนะสินชัย (รพ.สุรินทร์)
นพ.บัญชา สุขอนันต์ชัย (รพ.มหาราช)
นพ.ชาญชัย บุญอยู่ (สสจ.นครราชสีมา)
นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย(รพ.มหาราช)
พญ.พัชรินทร์ ถนอมสิงห์ (รพ.มหาราช)
นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน(ผอ.รพ.จิตเวชฯ)
นพ.สุผล ตติยนันทพร (สสจ.นครราชสีมา)
ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ(สสจ.นครราชสีมา)
นายประวีณ ตัณฑประภา (ผอ.รพ.สุรินทร์)

10.สาขาไต
11.สาขาโรคไม่ติดต่อ
12.สาขาการแพทย์แผนไทยฯ
13.สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
14.1 สาขา IMC
14.2 สาขา Palliative care
14.3 สาขาการดูแลระยะยาว
15.สาขา RDU
16.สาขาศัลยกรรม
17.สาขายาเสพติด
18.สาขาอายุรกรรม
19.สาขาสูติกรรม
20.สาขากุมารเวชกรรม
21.สาขาออร์โธปิดกิ ส์
22.สาขาปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
23.สาขาผู้พิการ
24.สาขาใช้กัญชาทางการแพทย์

นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์(รพ.สุรินทร์)
นายดุสิต ขาชัยภูมิ
นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง (สสจ.สุรินทร์)
นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย (รพ.มหาราช)
นพ.เฉลียว สัตตมัย (รพ.สุรินทร์)
นพ.เฉลียว สัตตมัย (รพ.สุรินทร์)
นพ.เฉลียว สัตตมัย (รพ.สุรินทร์)
นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ (รพ.สุรินทร์)
นพ.ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข (รพ.สุรินทร์)
นพ.ภุชงค์ ไชยชิน (สสจ.บุรีรัมย์)
พญ.มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ (รพ.ชัยภูมิ)
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ (รพ.สุรินทร์)
พญ.นิตยา วิษณุโยธิน (รพ.มหาราช)
นพ.มนูญ เลียวนรเศรษฐ (รพ.มหาราช)
นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ (รพ.มหาราช)
พญ.พรรณวดี สารวนางกูร(รพ.สุรินทร์)
นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด(สสจ.บุรีรัมย์)

นางรวงทอง ชาติศรี
พญ.นฤมล ติดชม/นางอรรจมาภรณ์
นพ.พลากร สอนเทพา/นางลักษมี นาเจริญ
นางณัฐพร ชัยพรมเขียว
ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร
นพ.เปรมชัย ธัญญะผลิน/นพ.เดชวิทย์ ใจประเสริฐ
นางราพึง ออกประเสริฐ
นางเจนสุดา พรมมาบุญ
นางเจนสุดา พรมมาบุญ
นพ.ฉัตรชัย งานไว (Palliative care)
น.ส.ภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์
นพ.พลากร สอนเทพา
นางวราภรณ์ สระประทุม
พญ.ฤมล บาเพ็ญเกียรติกุล
นพ.ธานินทร์ จินดามาตย์
พญ.นฤมล ติดชม/นางรุ่งกาญจน์ มิตรชื่น
นางสาวรวรรณ สืบนุการวัฒนา
-

(เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
3) ขอความร่วมมือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น
สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
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4) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ที่

ประเภท

1
2

ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก
ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน

(ครั้ง)
(ครั้ง)
(วันนอน)

3
4
5
6
7
8

อัตราครองเตียง
Active Bed
ส่ง Refer ในเขต
(ครั้ง)
ส่ง Refer นอกเขต
(ครั้ง)
รับ Refer ใน NODE
(ครั้ง)
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
(300 บาท)

ปี 2562
ทั้งปี 2562
1 ต.ค.61-28 ก.พ.62
282,916
117,390
17,479
6,986
68,604
28,346
62.65
62.57
187.96
187.72
4,400
1,909
3,621
1,472
7,858
3,134
มิ.ย.-ก.ย.62 จานวน 175 ราย รับ 52,500 บาท
จ่ายบุคลากร 49,000 บาท คงเหลือ 3,500 บาท

ปี 2563
ร้อยละ
เพิ่ม/ลด
1 ต.ค.62-30 ก.พ.63
118,549
เพิ่ม 0.99
7,705
เพิ่ม 10.29
28,645
เพิ่ม 1.05
63.23
เพิ่ม 1.05
189.70
เพิ่ม 1.54
1,649
ลดลง 13.62
1,589
เพิ่ม 7.95
3,507
เพิ่ม 11.90
ต.ค.62.-ก.พ.63 จานวน 173 ราย รับ 51,900 บาท
จ่ายบุคลากร 54,600 บาท คงเหลือ -2,700 บาท

ที่ประชุม รับทราบ
5.3.2 งานประกันสุขภาพ (ไฟล์นาเสนอ1)
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
2) วิเคราะห์รายได้
ที่ประชุม รับทราบ
5.4 กลุม่ งานเวชกรรมฟื้นฟู
5.4.1 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการเสนอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นวัตกรรมโครงเหล็กเคลื่อนที่เพื่อคุณภาพชีวิต
5.4.2 ศูนย์ยืมอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยระยะยาว เข้าร่วมเป็นนาร่อง ร่วมกับDEPA และกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ในเขต 9 นาร่อง 2 จังหวัดคือ นครราชสีมาและชัยภูมิ ซึ่งทางบริษัท DEPA และกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพจะลงเยี่ยมหน้างาน อีกครั้ง หากทราบวันจะรีบประสานงาน กรรมการบริหารให้ทราบอีกครั้งเพื่อ
ร่วมต้อนรับและติดตามงาน
5.4.3 วันที่ 7 เมษายน 2563 เรียนเชิญคณะกรรมการจากบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับ
การนิเทศงานภายในจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
5.4.4 แจ้งกิจกรรมช่วงออกหน่วยมูลนิธิขาเทียมสัญจร จ.ชัยภูมิ 18-24 มีนาคม 2563
1) เนื่องในวันที่ 18 มีนาคม 2563 มูลนิธิขาเทียมจะอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตอขาให้
นักกายภาพบาบัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางแผนกกายภาพบาบัดและงานขาเทียม ขอปิดทาการการให้บริการวันที่
18 มีนาคม 2563 เพื่อเข้ารับการอบรม
2) วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 งดให้บริการคลินิกนอกเวลา เพื่อนาพาคนพิการขาขาด
อาเภอภูเขียวเข้ารับบริการและฝึกภาคปฏิบัติ
3) วันที่ 23 มีนาคม 2563 นักกายภาพบาบัดที่ผ่านการอบรมเข้ารับใบประกาศนียบัตร
และจัดเตรียมบูทนิทรรศการ (ยังไม่ทราบช่วงเวลา)
4) วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักกายภาพบาบัด พาคนพิการเข้ารับเสด็จและรับขาเทียมพระ
ทาน เวลา 5.30 -13.00 น. จึงขอ งดให้บริการในช่วงที่ติดภารกิจดังกล่าว จะมีผู้ช่วยนักกายภาพบาบัดประสานนัด
หมายให้ผู้ป่วยและแนะนาเอกสาร
ทีป่ ระชุม รับทราบ

๙
5.5 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
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 สาหรับมาผลิต 70% Alc rub, ไม่มีขวด ขนาด 450 ml สาหรับบรรจุ 70 % Alcohol rub ที่ผลิต)
ทีป่ ระชุม รับทราบ
5.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5.6.1 การประเมินหน่วยงานตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประจาปี 2562
5.6.2 เรื่องจากที่ประชุมที่ว่าการอาเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
1) โครงการศูนย์ดารงธรรม อาเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปี 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทาบุญ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ วัดเจดีย์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง ต. กวางโจน
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2) การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
จังหวัดขอให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
- ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด
- หากพบผู้ที่มีอาการสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
- สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ไม้ให้เกิดความตระหนก
- รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย และจัดให้มีหน้ากากอนามัยสาหรับประชาชนให้เพียงพอ
ไม่ขาดแคลน และเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม โดยสามารถส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่น ครัวเรือน ในการผลิต
หน้ากากอนามัย
- ควบคุมไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและกักตุนสินค่าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า
- รณรงค์ให้มีการดูแลสถานที่สาธารณะ สถานศึกษา พื้นที่ชุมชน และสถานท่องเที่ยวให้ถูก
สุขอนามัย (โดยอาเภอภูเขียวกาหนดให้ส่วนราชการทา big cleaning day ทุกวันพุธ)
3) แผนกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ตาบลหนองตูม บริเวณถนนสายแตงโม ม.11-ถนนภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ตาบลโอโล บริเวณริมถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านแท่น
กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ตาบลกุดยม บริเวณวัดป่าภูเขาน้อย กิจกรรม จัดทาแนว
ป้องกันไฟป่า
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ตาบลธาตุทอง บริเวณริมถนนสายบ้านธาตุ-หนองคัน กิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ
4) กาหนดวันประชุมอาเภอภูเขียว
ประชุมประจาเดือน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอภูเขียว
ประชุมประจาเดือน หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา
13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมตะโกงาม ส่งวาระการประชุมภายใน 24 มีนาคม 2563

๑๐
5.6.3 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข: 12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
1
2
3

งบค่าเสื่อม 70% (หน่วยบริการ)
งบค่าเสื่อม 10% (เขต)
งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)

จานวน
จานวน
จานวน

8,135,364.39
960,000.00
1,216,999.62
10,312,364.01

2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เดือน
เกณฑ์

ธ.ค.-62

แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
(ค่าสูงยิ่งดี)
1.5
1
0.8
1.39
1.24
0.70

Risk Scoring
(ยิ่งต่ายิ่งดี)
0
2

แสดงความมั่นคงทางการเงิน
NWC<0
(เงินทุนหมุนเวียน)
46,005,780.11

NI<0
(กาไรสุทธิ)
50,175,383.29

3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจาปีงบประมาณ 2563
ต้นทุน OPD
เดือน
ก.พ.-63

ค่ากลาง
(Mean+1sd)
766.27

ค่าของ รพ.

ต้นทุน IPD
การแปลผล

652.48

ผ่าน

ค่ากลาง
(Mean+1sd)
17,913.48

ค่าของ รพ.

การแปลผล

17,058.34

ผ่าน

หมายเหตุ

4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจาเดือน ธันวาคม 2562
5) สถิติการการใช้น้าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า
ประจาเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ค่ากระแสไฟฟ้า
ปี 2562
ปี 2563
724,138.52
737,526.42
853,833.87
690,356.08
1,055,576.98
1,116,922.45
1,130,424.69
1,122,991.63
1,109,952.86
1,067,226.22
1,036,927.98
1,054,705.54
712,629.11
547,502.36
11,532,832.21
1,427,882.50

เพิ่ม/ลด
13,387.90
- 163,477.79

- 150,089.89

ค่าน้าประปา
ปี 2562
ปี 2563
110,519.83
110,555.50
118,007.74
105,908.82
118,570.76
118,082.74
107,688.55
108,277.58
128,202.54
147,306.10
156,630.61
147,429.89
105,432.83
99,694.05
1,465,843.22
216,464.32

เพิ่ม/ลด
35.67
- 12,098.92

- 12,063.25

ที่ประชุม ........................................................................................................................................
5.7 กลุ่มงานการพยาบาล
5.7.1 งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอภูเขียว
ปีงบประมาณ 2558- 2563 ข้อมูลจากรายงานโปรแกรม HDC เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ(เอกสารหมายเลข
13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม รับทราบ
5.8 กลุ่มงานโภชนศาสตร์
เเจ้งเรื่องนโยบายการดาเนินงาน โรงพยาบาลเค็มนอยอรอย (3) ดี
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป(ระดับ A S และ M1)ให้ดาเนินการ “โรงพยาบาลเค็มนอยอรอย (3) ดี”
- ชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางและผลลัพธในการดาเนินงานโรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี ใหผูที่
เกี่ยวของรับทราบ

๑๑
- ปรับสูตรอาหารเพื่อลดปริมาณโซเดียมลงอยางนอย รอยละ 15 ในเมนูอาหารธรรมดาและอาหาร
ออนสาหรับผูปวยในที่ไมมีขอจากัด และประเมินผลความพึงพอใจ
- อบรมใหผูประกอบอาหาร ปรุงประกอบอาหาร “ลดเค็ม ลดโซเดียม” เพื่อปรับสูตรอาหาร
ปริมาณโซเดียมลงอยางนอยรอยละ 15 ในเมนูยอดนิยมอยางนอยรานละ 1 เมนู และใหการรับรองเมนูชูสุขภาพที่มี
การปรับลดปริมาณโซเดียม ประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคลากร ผูมารับบริการ พรอมทั้งจัดใหบริการทุกวัน
- ลดพื้นที่ในการวางเครื่องปรุงรสในโรงอาหารของโรงพยาบาล เชน ยกพวงเครื่องปรุงออกจากโตะ
อาหาร ลดขนาดชอนตักเครื่องปรุงในพวงเครื่องปรุง รวมไปถึงการแจกเครื่องปรุงเฉพาะกรณีที่ผูรับบริการขอเพิ่มเติม
เทานั้น เปนตน
- จัดกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินงานโรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี ใหแลวเสร็จภายใน
เดือน มิถุนายน 2563
- จัดทาขอมูลการดาเนินงานตามแบบฟอรมการรายงานผลการดาเนินงานฯ สามารถ Download
ไฟลแบบฟอรมไดที่ www.thaincd.com
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจาเดือน เมษายน 2563 ในวันที่ 8 เดือน
เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กาหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
6.2 ขอเชิญเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมของพระวิทยากรประจาอาเภอ
ภูเขียว ณ เวทีสุข โรงพยาบาลภูเขียว เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.00น.-16.30น.
หัวข้อธรรม หน้าที่บิดา-มารดา โดย พระครูปริยัติวัฒนคุณ รองเจ้าคณะอาเภอภูเขียว
6.3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้เจ้าหน้าที่และญาติ ร่วมกันมาบริจาคโลหิต เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม
ไม่สามารถออกรับบริจาคตามดรงเรียนได้
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 17.45 น.

(นายพงศ์วิจักษณ์ พรมทอง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

