
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 1. เชิญชวนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมร้องเพลง “เทดิพระบิดา” 

2. ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูเขียว (ตั้งแต่มิถุนายน 2563) จ านวน 23 คน 
ประกอบด้วย แพทย์ (11 คน (สาขากุมาร1/สูติ1/EP1)) ทันตแพทย์(2 คน) เภสัชกร(4 คน) พยาบาลวิชาชีพ(4 คน) 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(1 คน) ผช.ทันตแพทย์(1) และพนักงานบริการ(1) 

3.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 48 คน ได้แก่ เทคนิค
การแพทย(์3) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(1) นักวิชาการสาธารณสุข(3) นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตะ)(1) พยาบาล
วิชาชีพ(29) พยาบาลวิชาชีพ (นวก.สส.)(27) แพทย์แผนไทย(นวก.สส.)(1) จพ.เภสัชฯ(1) จพ.สาธารณสุข(เวชกิจ)(2) 

4.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 ดังนี้  

4.1 รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ 1 งานวิจัย R2R (Oral)คือ นายสมพร ทาบัว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ 2 งานวิจัย R2R (Oral) คือ นายฆนรุจ โชคเหมาะ งานวิสัญญีพยาบาล  

              4.3 รางวัลดีเด่น งานการพัฒนาระบบ/ผลงานเด่น (CQI Poster) กลุ่มท่ี 1 คือ นางสัญญา  กุลแก้ว   
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ กลุ่มงานการพยาบาล 
              4.4 รางวัลดีเด่น งานการพัฒนาระบบ/ผลงานเด่น (CQI Poster) กลุ่มท่ี 2 นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์   
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล 
              4.5 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วม คือ นางวารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร และคณะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนางทิพย์วัลย์ 
ระวิพันธ์ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

5. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มอบใบประกาศนียบัตร (ต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2) แก่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีระยะเวลา 3 ปี วันที่
รับรอง 28 เมษายน 2563 ถึง 27 เมษายน 2566  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (คนใหม่) นายกอบชัย บุญอรณะ ..สานงานต่อ ขยายต่อยอดสิ่งดี ๆ 
ของผู้ว่าฯคนก่อน (นายณรงค์ วุ้นซิ้ว) ....สาธารณสุข 5+1 (COVID-19) 

1.2 จังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือส่วนราชการติดตามข่าวสาร ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ผู้ยากไร้ 
ผู้ป่วยติดเตียง ไม่อยากให้เกิดภาพข่าวออกไปว่าไม่ได้รับการเหลียวแล 

1.3 จังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ทุกหน่วยงานให้
ช่วยกันใช้นโยบาย 3 เก็บ คือ เก็บน้ า เก็บขยะ และเก็บบ้าน 

1.4 จังหวัดชัยภูมิขอให้ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาดและการคัดแยกขยะ 
1.6 จังหวัดชัยภูมิขอให้ ศปก.อภ. (COVID-19) ติดตามนิเทศ ประเมินผล โรงเรียน ในช่วงเปิดเรียน 1 

กรกฎาคม 2563 และขอให้ส่วนราชการ แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด Download Appication ไทยชนะ ใน 
Smartphone (หน่วยงานสาธารณสุขให้แจ้ง อสม. ร้านยา คลินิก และร้านนวด) 
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1.7 จังหวัดชัยภูมิขอให้ส่วนราชการให้ความส าคัญดูแลการจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ อย่าให้อยู่ในที่ลับตา 
รักษาความสะอาด  

1.8 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 (สรุปผล) ลงพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ คปสอ.หนอง
บัวระเหว และเนินสง่า (สธน.) 

1.9 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ต าบลกุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
1.10 การติดตามประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563   
1.11 การเปิดศูนย์เพ่ือใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 

18 สิงหาคม 2563 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด
ศูนย์เพ่ือใจ TO BE NUMBER ONE (วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการลงดูสถานที่) 

 1.12 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  
(เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

งบที่ใช้ไป ร้อยละเบิกจา่ยตามแผน ร้อยละเงินเหลือจ่าย 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 12,630,288.96 68 1,681,500.00 128,761.39 23.29 

1.13 รายงานสถานการณ์ทางการเงินหน่วยบริการ เดือน พฤษภาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยบรกิาร RiskScore 
ทุนส ารองสุทธิ 

(NWC) 
รายได้สูง(ต่ า)กว่า

รายจ่าย(NI) 
EBITDA 

เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แลว้) 

รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 2 52,715,873.25 60,372,136.74 70,744,449.90 -30,913,087.34 

1.14 ผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับอนุมัติจ้างใน
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

1.15 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

เมษายน 2563 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่6/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 

           ..................................................................................................................................... ..................................       
ที่ประชุม................................................................................. .................................................................. ...... 
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3.2 เรื่องอนุมัติ 
            3.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2563   
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตราก าลัง  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 

กรอบ 
ควรมี 

ปฏบิตัิงาน
จริง 

ขาด/
เกิน 

หมายเหต ุ
มติที่

ประชุม 

การแพทย ์
นายแพทย์(เฉพาะทาง
เวชศาสตร์ครอบครัว) 

1 12 2 ขาด10 

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการคลินิกหมอ
ครอบครัวในระดับอ าเภอ (4 Custer 11 
ทีม) ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ปว่ย
และตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

 

   สายวิชาชีพหลกั   

กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย ์ 1 4 2 ขาด2  
เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นท าใหบุ้คลากร
ไม่เพียงพอ 

 

   สายสนบัสนุนวิชาชีพหลกั   

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย ์

พนักงานประจ า
ห้องทดลอง 

2 9 4 ขาด5 

เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออก
(นางสาวธนัญญา ภูโททิพย์(รายวัน))ขอ
ลาออกเมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 และขอจา้ง
เพิ่ม 1 อัตรา เนื่องจากภาระงานที่ตอ้ง
สนับสนุน Service plan เกือบทุกสาขา 

 

กลุ่มการพยาบาล 

พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วย
นอก 

1 

115 122 เกิน7 

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก (นายอนุชา ทนั
เทพ (รายวัน/ลาออกเมื่อ 30 มิ.ย 63) 

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(ปฏิบัติงานที่งานผ่าตัด) 

2 
เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นท าใหบุ้คลากร
ไม่เพียงพอ 

 

พนักงานบริการ 
(ปฏิบัติงานที่งานผ่าตัด) 

1 
เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นท าใหบุ้คลากร
ไม่เพียงพอ 

 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 

4.1 ขอติดตามผลการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

ที ่ ต าแหน่งที่ขออนุมัต ิ หน่วยงาน จ านวน มติที่ประชุม สสจ. 
1 พยาบาลวิชาชีพ(ส่ง 12 มิ.ย.63) กลุ่มงานการพยาบาล 1 อัตรา อนุมัติ 1 ก.ค.63 
2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ส่ง 12 มิ.ย.63) กลุ่มงานการพยาบาล 3 อัตรา อนุมัติ 1 ก.ค.63 
3 พนักงานเภสัชกรรม (ส่ง 21 พ.ค.63) กลุ่มงานเภสัชกรรม 1 อัตรา รอเสนอเข้าที่ประชุม  
4 พนักงานพิมพ์ (ส่ง 12 มิ.ย.63) งานเวชสถิติและข้อมูล 2 อัตรา รอเสนอเข้าที่ประชุม  

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
 4.2 ขอติดตามเรื่องการบริหารจัดการส่งซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ และวัสดุ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ 
                 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปแนวทางการส่งซ่อมเครื่องมือ
ทางการแพทย์ และวัสดุ อุปกรณ์ อื่น ๆ และการใช้โปรแกรม I-SERVICE (ส่งซ่อมออนไลน์) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมเพชรภูเขียว 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................ 
4.3 ขอติดตามเรื่องการบริหารจัดการผ้า 
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      ขอเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปแนวทางการบริหารจัดการผ้าส าหรับผู้ป่วย และการใช้
โปรแกรมบริหารจัดการผ้า (รับ-จ่ายผ้าออนไลน์) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เพชรภูเขียว 

ที่ประชุม............................................................................................... .......................................................... 
4.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRMS ของหัวหน้า

กลุ่มงาน (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม................................................................................................................................................... ...... 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
 5.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและระบบบริการ 

      5.1.1 แจ้งสรุปผลรายงานการเยี่ยมส ารวจ สืบเนื่องจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยมเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้ส่งสรุปผลรายงานการเยี่ยมส ารวจ ให้กับทางโรงพยาบาล และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

     1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะส่งมายังสถาบันภายใน 3 เดือน ตามสรุปผล 
รายงานการเยี่ยมส ารวจ ข้อ ข. โอกาสพัฒนา (ประมาณเดือนกันยายน 2563) 

     2) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ 1.1 การปรับปรุงที่ 
ส าคัญอ่ืนๆ รวมทั้งตัวชี้วัดส าคัญที่เก่ียวข้อง ทุก 12 เดือน  (ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) 

     3) เตรียมการรับการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนหลังการรับรอง  
(ประมาณเดือนตุลาคม 2564) 

     4) ติดตามความก้าวหน้าตามความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการ 
คุณภาพ 

      5.1.2 แจ้งประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอให้ส่งผลงานเข้าร่วม Best practice ในการ 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 7 ปี 2563  ก าหนดส่ง 
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (หนังสือแจ้งเวียนทางไลน์) 

ที่ประชุม................................................................................................................................................... ...... 
 5.2 ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 
       5.2.1 ขอเชิญประธาน PCT/ประธานทุกทีม/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
เข้าร่วมการอบรมสื่อสารนโยบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายออนไลน์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 
2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ในหัวข้อ "กิจกรรมทบทวนทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง Pitfall ที่ส าคัญของ 
PCT" วิทยากร นพ.พิเชฐ ผนึกทอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
       5.2.2 ขอเชิญประธานทุก PCT /ประธานทุกทีม/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทุกงาน/คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมหลักสูตร CV002: ระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลคุณภาพ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
ตามท่ีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลก าหนด เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว 

ที่ประชุม......................................................................................................................... ................................ 
          5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

      5.3.1 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั้งหมด 
จ านวน 11,278, sumADJRW = 11,840, CMI = 1.050  
ที่ประชุม.............................................................................................................. ..........................    
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               2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ที่ ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ร้อยละ 

เพิ่ม/ลด ทั้งปี  2562 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62 1 ต.ค.62-30 มิ.ย.63 
1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 282,916 211,991 199,623 ลด 5.83 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,479 12,797  12,604 ลด 1.51 

                                        (วันนอน) 68,604 50,921 47,440 ลด 6.83 
3 อัตราครองเตียง 62.65 62.17 57.92 ลด 6.59 
4 Active Bed 187.96 186.52 173.77 ลด 6.59 
5 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,400 3,398 2,849 ลด 16.15 
6 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,621 2,659 2,597 ลด 2.33 
7 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,858 5,735 5,849 เพิ่ม 1.99 
8 คลินิกพเิศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 

(300 บาท) (โควิด:งดบริการ เริ่ม ม.ี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........................................................................................................................................  
      5.3.2 งานประกันสุขภาพ รายงานการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ (ไฟล์น าเสนอ1) 
ที่ประชุม........................................................................................................................................  
5.4 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 
      5.4.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 

ประเภทบุคลากร 

บุคลากร (คน) พฤษภาคม 2563 บุคลากร(คน)ต.ค.62—พ.ค 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 55 4+1 1 305 60 5+1 2   
2. ลูกจ้างประจ า 11 0 0 0 11      
3. พนักงานราชการ 3 0 0 0 3      
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  151 0 0 7 144   10   
5. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 53 0 0 44 9 1  53   
6. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 88 6 0 2 92 16  15   

รวม 562 60 0 0 564 77 5+1 80 0.89 100 

                        2) สรุปสถิติสาเหตุการลาออก(1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ที่ สาเหตุ จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 ได้งานที่อื่น 9 11 
2 บรรจุข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น 3 5 
3 ดูแลครอบครัว(บิดา มารดา สามีและบตุร) 2 2.5 
4 ปัญหาด้านสุขภาพ 2 2.5 
5 รับราชการทหาร 1 1 
6 เปลี่ยนประเภทการจ้าง(รายวัน-รายเดือน-ข้าราชการ) 61 75 
7 ประกอบธุรกิจสว่นตัว 1 1 
8 ศึกษาต่อ 1 1 
9 เสียชีวิต 1 1 
 รวม 81 100 

3) สถิติการไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุของบุคลากร(ขาดงาน 1 วัน) สะสมตั้งแต่ 
( ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563) พบจ านวน  11 คน ( 21 ครั้ง) และมีบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่ทราบ
สาเหตุประจ าเดือน มิถุนายน 2563 มีจ านวน  4 คน (6 ครั้ง)(เนื่องจาก นอนหลับ/จ าเวรผิด/ติดธุระ/ความคลาด
เคลื่อนของการสื่อสาร/เปลี่ยนเวรกันโดยไม่เขียนใบเปลี่ยนเวรและไม่ทราบสาเหตุ)                       

4) การเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม 
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(ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563) จ านวน...31.. คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน 
มิถุนายน 2563 จ านวน 2  คน  (สาเหตุ เข็มทิ่มต า)  สถิติการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยสูงที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ 18 ราย 
เข็มทิ่มต า 7 ราย  
                   5) ผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 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 85 470 470 470 
3 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 1 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 563 563 563 
 5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 562 562 562 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 554 

     5.4.2 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างานประจ าเดือน มิถุนายน 2563   
มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น ……….....9....………. ราย 

ต าแหน่ง ตรวจสุขภาพ (คน) ผลการตรวจ(คน) ไม่ตรวจ(คน) 
1.แพทย์ 4 ปกติ 4 คน 2 
2.พยาบาล 3 ปกติ 2 คน/เสี่ยงโลหิตจาง 1 คน 1 
3.พนักงานบริการ 1 เสี่ยงโลหิตจาง 1 คน - 
4.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ปกติ 1 คน - 

     5.4.3 ค าขอเข้าบ้านพัก ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 มี 5 ราย 
   1) นางสาววิรงรอง อภิรัตน์มนตรี  ต าแหน่ง เภสัชกร 
   2) นางสาวชญาณี คงกะแดะ   ต าแหน่ง เภสัชกร 
   3) นางสาวอัญชิสา สาผิว   ต าแหน่ง เภสัชกร 
   4) นางสาวจุฑามาศ บรรเทา   ต าแหน่ง เภสัชกร 
   5) นางสาวสุรีย์ภา ว่องณัฐพงศ ์  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
   กรรมการบ้านพักไดพิ้จารณาจัดสรรบ้านพักเรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน 2563 

ที่ประชุม.............................................................................................................. .......................... 
5.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

5.4.1 งานอาชีวอนามัยขอหารือเรื่องสถานที่จัดตั้งคลินิกอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ประเมินงาน 
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

5.4.2 แจ้งผลการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส าหรับเจ้าหน้าที่ โดย ณ ตอนนี้ยังมีวัคซีนคงเหลือ 
จ านวน 10 โด้ส 

5.4.3 งานสุขศึกษา ขอแจ้งผลการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ 2 ประเภทด้วยทางอ าเภอภูเขียว ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ 2 ประเภท ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 ซ่ึงจะเข้าแข่งขันระดับเขต 9 ในช่วงระหว่าง
วันที่  28 - 31 กรกฎาคม 2563  ดังนี้  
                         1) พ้ืนที่ต้นแบบ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ                                                                           
                         2) พ้ืนที่ต้นแบบ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎรวิทยา)                                                   
ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ                                                                   

ที่ประชุม......................................................................................................... ............................... 
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      5.4.4 งานควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมการด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก(PowerPoint) 
5.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                 5.5.1 งานการเงิน 
                          1) รายงานงบค่าเสื่อม (ไฟล์น าเสนอ2)               
       2) รายงานรับ-จ่ายเงินบ ารุง (เกณฑ์เงินสด) (เอกสารหมายเลข: 7 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

                3) 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     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     984,133.20  -  146,291.49     107,688.55  117023.25      9,334.70  
มิถุนายน  1,122,991.63     976,641.72  -  146,349.91     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  5,125,316.70  - 878,571.44  1,465,843.22      531,331.83  - 41,537.79  

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



๘ 
 

5.6 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.6.1 เสนอกิจกรรม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เจ้าหน้าที่  PK  HOS  SMART &  

HEALTHY 2020  เน้น กิจกรรมทางกาย  การออกก าลังกาย  การรับประทานอาหาร (เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล)  

     5.6.2.วันหยุด 25 ,27, 28 กรกฎาคม 2563 กรณีผู้ป่วยในเคส Storke ที่ครบวันส่งกายภาพ ให้โทร
แจ้งเพ่ือให้นักกายภาพบ าบัดที่อยู่เวรมาให้บริการได้ ที่407 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.7 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      แจ้งก าหนดการออกหน่วยบริจาคโลหิต 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนภูเขียว 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.8 กลุ่มการพยาบาล 
      ขอส่งบุคลากรลาศึกษาต่อ 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.9 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
      ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามพฤติกรรมการกินเค็มของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

      ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ในวันที่ 19 เดือน 

สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


