
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30น. 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพ.อตินาต  ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
5. นางพรหมพร    สมจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
6. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
7. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
8. นางสาวสุดารัตน ์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
9. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
10. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
11. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
12. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
13. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
14. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
15. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
16. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
17. นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
18. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
19. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
20. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
21. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
22. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
23. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
24. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
25. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
26. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
27. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
28. นางปิยะฉัตร    ปัตตานัง   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
29. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
30. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
31. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
32. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
33. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
34. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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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. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
6. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
9. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
10. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
11. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
12. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
13. นางเพ็ญณัฏฐา ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
14. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
15. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
16. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 

ก่อนเข้าวาระการประชุม   
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 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 

1.2 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๓(เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2563 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

1.3 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิประจ าเดือน เมษายน (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

สสอ. รับจัดสรร รวมเบิก ร้อยละเบิกจา่ย คงเหลือ 
ภูเขียว 354,723.00 137,257.96 38.69 217,465.04 

1.4 สถานการณ์ Financial จังหวัดชัยภูมิ มีนาคม 2563 โดยแนวโน้ม Risk Score โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ระดับ 2  (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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1.5 สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) ตัวชี้วัด : การสร้างเสริมสุขภาพ 
5 กลุ่มวัย (PP&P)(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน พฤษภาคม 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 
จ านวน 96 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 8 ราย อัตราป่วย 6.42 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม –  2 พฤษภาคม ๒๕๖3 พบผู้ป่วย 10,938 ราย  
อัตราป่วย 16.56 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.082 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 1 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 2 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.7 การพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (วันที่ 30 เมษายน 2563) (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขออนุมัติ ต าแหน่ง 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  2 ต าแหน่ง ผล -ยกเลิก- 

       2. พนักงานบริการ   2 ต าแหน่ง ผล -อนุมัติ- 
       3. ผู้ช่วยทันตแพทย์   1 ต าแหน่ง ผล -อนุมัติ- 

 1.8 ทบทวนแนวทางการจ้าง โดยการจ้างงานเพ่ือทดแทนต าแหน่งเดิมให้ด าเนินการล่วงหน้าก่อนภายใน  
1-2 เดือน พร้อมด าเนินการการตามขั้นตอนใหม่ คือให้รอจังหวัดอนุมัติก่อนถึงด าเนินการจ้างได้ 

1.9 สรพ.ประกาศรับรอง HA(ยังไม่มีหนังสือแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษร) 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่4/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 

            -ไม่มี- 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.1.1 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  

    ขออนุมัตซิื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง จ านวน 1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเก่าท่ีช ารุด 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 เครื่องพ่นเดิมที่มีเป็นแบบเครื่องพ่นฝอยละออง ULV ก าจัดยุงและแมลง จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งช ารุด ซ่อม
ไม่ได้และไม่ได้ใช้งานมาแล้ว 2 ปี 

ที่ประชุม อนุมัติให้ซื้อเครื่องแบบ ULV และการใช้งานให้สามารถยืมใช้ได้ ทั้ง รพ.สต. อปท.(ขอให้ก าชับใน
เรื่องการบ ารุงรักษาและวิธีการใช้) 

            3.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง  
 

หน่วยงาน ต าแหน่ง 
จ านวนที่
ขอจ้าง 

กรอบ 
ควรมี 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
มติที่

ประชุม 
   สายวิชาชีพหลัก   

เภสัชกรรมฯ พนักงานเภสัชกรรม 1  16 13   ขาด3 
ทดแทนบุคลากรที่ลาออก 1 คน 
(นายภาณุวัฒน์ เหล็กเจริญ ซ่ึงได้
ลาออกตั้งแต่วันที ่25 เม.ย 63) 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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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 

ที่ประชุม อนุมัติ โดยรอที่ประชุมจังหวัดอนุมัติจึงด าเนินการจ้าง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
 4.1 ขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRMS ของหัวหน้ากลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
          5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

      5.1.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั้งหมด 

จ านวน 9,140, sumADJRW = 9,516.31, CMI = 1.0468 
ที่ประชุม รับทราบ 

                         2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
ที่ ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ร้อยละ 

เพิ่ม/ลด ทั้งปี  2562 1 ต.ค.61-28 เม.ย.62 1 ต.ค.62-30 เม.ย.63 
1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 282,916 165,474 159,504 ลด 3.74 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,479 9,829 10,059 เพิ่ม 2.28 

                                        (วันนอน) 68,604 39,835 37,507 ลด 0.62 
3 อัตราครองเตียง 62.65 62.63 58.97 ลด 6.20 
4 Active Bed 187.96 187.90 176.92 ลด 6.20 
5 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,400 2,667 2,129 ลด 25.27 
6 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,621 2,078 2,025 ลด 2.61 
7 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,858 4411 4,555 เพิ่ม 3.16 
8 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

(300 บาท) (โควิด:งดบริการ เริ่ม มี.ค.63) 
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 รับทราบ  
      3) New normal service management เป้าหมายคือลดแออัด ลดการติดเชื้อ 

          1. การจัดรูปแบบบริการ opd, ipd, pneumonia ward , ICU,lab, pharmacy service  
แบบ physical and social distancing 

2. ARI clinic  
3. Positive pressure cabinet 
4. Drug delivery and counselling etc.  
5. Work from home 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอแนวทาง 
ที่ประชุม การเติมและดูแล Alcohal Gel ในพ้ืนที่ส่วนรวม/พ้ืนที่กลาง มอบให้งานธุรการเป็นผู้รับผิดชอบ 
พ่นสีจัดท าป้ายห้ามนั่งบนเก้าอ้ี มอบให้งานโสตทัศนะอุปกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
       5.1.2 ชี้แจงเรื่องการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ ปี2564  
ที่ประชุม รับทราบ 
       5.1.3 งานประกันสุขภาพ  
                1) น าเสนอผลการด าเนินการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์(ไฟล์น าเสนอ1) 
ที่ประชุม รับทราบ 
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       5.1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องปัญหาการใช้งานโปรแกรม HOSxP และ Internet เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 
เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งหลังจากที่ติดตั้งระบบใหม่เข้าไปแล้วท าให้
เกิดปัญหาต่างๆ ตามสถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาดังนี้ 
สถานการณ ์ 1) เกิดปัญหาการใช้งาน HOSxP และ Internet เนื่องจากอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย 
เครือข่ายตรวจพบคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสและมีโปรแกรมที่อันตรายติดตั้งอยู่ จึงท าการ Block การเข้าใช้งาน HOSxP 
และส่งผลต่อการเข้าใช้งาน HOSxP ทั้งระบบโรงพยาบาล  

2) การติดตั้งระบบเครือข่ายยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอระบบงานของ Out Source ที ่
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลได้แก่ LIS, PACS, CT 

3) ยังไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ผ่านเครือข่าย WiFi ได้ในบางจุดเนื่องจากอุปกรณ์ปล่อย 
สัญญาณ Wifi ไม่รองรับระบบรักษาความปลอดภัย 
แนวทางแก้ปัญหา 1) เมื่อมีการตรวจพบเครื่องที่มีความเสี่ยงและถูก Block งานไอทีจะน าเครื่องนั้นลงระบบ 
ปฏิบัติการ Windows ใหม ่

       2) ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานห้ามติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดทีน่อกเหนือจากโปรแกรมท่ีงาน 
ไอทีติดตั้งไว้ให้ 

       3) ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ลิขสิทธิ์แท้ จ านวน 200 License ในเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 

       4) หากมีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือของ Out Source มาเชื่อมต่อเข้าระบบ 
เครือข่าย ขอความร่วมมือแจ้งงานไอที เพ่ือลงทะเบียนและตรวจสอบโปรแกรมท่ีมีความเสี่ยงสูง สแกนไวรัส 

       5) ประสานงานกับ Out Source เพ่ือเข้ามาแก้ไขการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายใหม่ให้ 
แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2563 

       6) ภายในเดือนมิถุนายน 63 เป็นต้นไป จะติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน 
Internetทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ ที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล เพ่ือเก็บประวัติการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

โดยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขและติดตั้งระบบได้สมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
5.2 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 
      5.2.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน เมษายน 2563 

ประเภทบุคลากร 

บุคลากร (คน) เมษายน. 63 บุคลากร(คน)ต.ค.62—ก.ย.63 อัตรา 
ลาออก
เฉลี่ย/
เดือน 

อัตรา 
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน 

ทั้งหมด    
ณ กพ.63 

รับเข้า ย้ายออก/ 
เสียชีวิต/ 
เกษียณ 

ลาออก คงเหลือ รับเข้า ย้ายออก/ 
เสียชีวิต/ 
เกษียณ 

ลาออก 

1. ข้าราชการ 256    256 5 1 1   
2. ลูกจ้างประจ า 11    11      
3. พนักงานราชการ 3    3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  152   1 151   3   
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 53    53 4  1   
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 90   2 88 9  11   

รวม 565   3 562 18 1 16 0.41 100 
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***สาเหตุการลาออก ประจ าเดือน เมษายน 2563 
ชื่อ นายเกษม  รัตนพันธ์    ประเภท  พกส./กลุ่มงาน บริหารทั่วไป    สาเหตุการลาออก ประกอบธุรกิจส่วนตัว    .  
ชื่อ น.ส.อาริยา  รัศมีดาว   ประเภท  รายวัน/กลุ่มงาน การพยาบาล   สาเหตุการลาออก ได้งานอ่ืน(ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน) 
ชื่อ นายภาณุวัฒน์ เหล็กเจริญ ประเภท  รายวัน/กลุ่มงาน เภสัชฯ    สาเหตุการลาออก ได้งานอ่ืน(บ.ขนส่งสินค้า) 
                        2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563) 

ที่ สาเหตุ จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 ได้งานที่อื่น 6 37 
2 บรรจุข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น 2 13 
3 ดูแลครอบครัว(บิดา มารดา สามีและบตุร) 1 6 
4 ปัญหาด้านสุขภาพ 2 13 
5 รับราชการทหาร 1 6 
6 เปลี่ยนประเภทการจ้าง(รายวัน—รายเดือน) 3 19 
 รวม 1 6 

 
3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร(ขาดงาน 1 วัน) สะสมตั้งแต่( ตุลาคม  

2562- เมษายน 2563) พบจ านวน  7 คน ( 12 ครั้ง) และมีบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
ประจ าเดือน เมษายน 2563 มีจ านวน  2 คน (2 ครั้ง)(เนื่องจาก ไม่สบายและไม่ได้แจ้งหัวหน้างานทราบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        4) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
(ตุลาคม 2562- เมษายน 2563  ) จ านวน.......28.......คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
เมษายน 2563    จ านวน....4...... คน  (สาเหตุ เข็มทิ่มต า 1 คน/เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI 3 คน)  
                   5) ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) 
 

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 ≥ร้อยละ85 470 
3 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 ≥ร้อยละ60 1 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 563 ≤ร้อยละ 3 563 
 5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 562 ≤ร้อยละ 5 562 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

     5.2.2 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน(กรณีจ้างเอง รายวัน) ประจ าเดือน  
เมษายน 2563  มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ………-………. ราย     
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     5.2.3 ค าขอเข้าบ้านพัก ประจ าเดือน เมษายน 2563 พิจารณาในที่ประชุม กรรมการบริหารบ้านพัก
แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  

ที่ประชุม รับทราบ 
5.3 กลุ่มงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

5.3.1 ก าหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน งดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องจากขยายเวลาปิดเทอม ขอความร่วมมือจากทุกจุดที่ใช้
เลือด แจ้งให้ญาติมาบริจาคทดแทนทุกราย เพื่อป้องกันการขาดแคลนเลือด 

     5.3.2 ปรึกษาเรื่องการเจาะเลือดส่ง cross match ปัจจุบันเจาะ 2 ซีซี  ซึ่ง plasma ไม่เพียงพอในการ 
เก็บไว้ทวนสอบกรณีมีปัญหาเกิดข้ึน และไม่พอ Identify antibody กรณีท่ี  screen positive จึงขอปรับใช้  
หลอดบรรจุเลือดขนาด 6 ซีซี  

     5.3.3 ขอความร่วมมือกับที่หน่วยงานที่ใช้เครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว ให้ท าการควบคุมคุณภาพเครื่อง 
ด้วยสารควบคุมคณุภาพที่แจกให้และให้ลงบันทึกในเวป www.vivachekqc.com เนื่องจากมีหลายหน่วยงานไม่ท า 

     5.3.4 แจ้งเรื่องการส่งตรวจ Hemoculture ขอให้สั่งที่หน้า Hemoculture และให้สั่งตามจ านวนขวด 
เนื่องจากมีผลเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย 

     5.3.5เรื่องเบิกวัสดุจากห้อง LAB หน่วยงานไหนที่สมุดเบิกหมดขอให้เข้าไปเลือกและปริ้นในเวป งาน 
พัสดุ หัวข้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

     5.3.6 เรื่องซ่อมบ ารุง เวลาส่งซ่อมเครื่องมือ ใช้เวลานานมากมีหลายรายการที่ผ่านมา ปัจจุบันยังมีค้าง
คือ เครื่องปั่น HCT ที่ OPD LAB ส่งซ่อม 20 มีนาคม 2563 บอกว่าต้องสั่งซื้ออะไหล่ เวลาผ่านมานานมากจึงโทร
ถามพัสดุก็บอกไม่ได้รับเรื่อง จึงตามช่างอีกรอบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ช่างยังไม่ส่งเรื่องซื้ออะไหล่ สรุปว่า 
ช่างเพ่ิงท าเรื่องส่งให้พัสดุซื้อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

ที่ประชุม รับทราบ 
5.4 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.4.1 เนื่องจากการใช้โปรแกรมศูนย์ยืมอุปกรณ์ของ DEPA และ สปสช. จะต้องกรอกข้อมูลเลขบัตร

ประชาชนผู้ยืมด้วย จึงขอความร่วมมือในการแนะน าญาติหรือบุคลากรที่มายืมของให้เตรียมบัตรประชาชนมาด้วย 
      5.4.2 เมื่อมีการยกเลิกการยืมของหรือเปลี่ยนแปลงรายการขอให้แจ้งศูนย์ยืมด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
5.6 กลุ่มงานปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 
      5.6.1 งานระบาดวิทยา 
               1) สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) อ าเภอ ภูเขียวจังหวัด ชัยภูมิ  

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563(เอกสารหมายเลข:10 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      2) สรุปข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 19 

พฤษภาคม 2563 จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอภูเขียวมีผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
ทั้งหมด 3,549 ราย กักตัวครบ 14 วัน (พ้นระยะเฝ้าระวัง) จ านวน 3 ,412 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.14 ยังอยู่ใน
สถานะเฝ้าระวัง 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.90  กลุ่มท่ีกลับมาจากกทม.และปริมณฑล จ านวน 1,459 ราย 
(เอกสารหมายเลข: 11 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       5.6.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/ควบคุมโรค 
      1) การแก้ไขปัญหาน้ าฝนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

    2) แผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเจ้าหน้าที่ 450 โด๊ส วันที่ 5 และ 12 มิถุนายน 2563  
ที่ประชุม รับทราบ เรื่องระบบบ าบัดน้ าเสียมอบให้ทีม ENV และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส ารวจจุดที่น้ าเข้า

และด าเนินการ 

http://www.vivachekqc.com/


๘ 
 

5.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เอกสารหมายเลข: 12 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      5.7.1 งานการเงิน  

                           1) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

เดือน 
ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 

หมายเหตุ ค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

เม.ย.-63 853.39 694.76 ผ่าน 18,079.78 17,771.55 ผ่าน  

 2) สถิติการการใช้น้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า 

ประจ าเดือน 
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  
กุมภาพันธ ์     853,833.87     690,356.08  - 163,477.79      118,007.74     105,908.82  - 12,098.92  
มีนาคม   1,055,576.98     905,625.32  - 149,951.66      118,570.76     111,640.21  - 6,930.55  
เมษายน   1,116,922.45     831,033.96  - 285,888.49      118,082.74       86,204.05  -  31,878.69  

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  3,164,541.78  -585,930.04  1,465,843.22  414,308.58  - 50,872.49  

                        3) ทบทวนการออกหนังสือรับรองการเบิกยา นอกบัญชียาหลัก 
ที่ประชุม   ให้น าเรื่องเข้าท่ีประชุมองค์กรแพทย์ เพ่ือประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
     5.7.2 งานซ่อมบ ารุง (รายงานสถานะทั่วไปของระบบ Solar rooftop)   
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

      ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ในวันที่ 10 เดือน 

มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 การปรับเปลี่ยนระบบ call center โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ขอโอนย้ายงานไปให้กับงาน

ประชาสัมพันธ์ 
ที่ประชุม   ให้ผู้เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางการด าเนินการ 

เลิกประชุม เวลา 17.00น. 
 
 

 
(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 

นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


