
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
ครั้งที่  6/2564 

วันที่  9 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

......................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

1. ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง  
  2. นำยณฐพงศ์ สิงหทัศน์   เภสัชกรปฏิบัติกำร 

3. นำงสุภำพร   สงส ำเภำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
4. นำงสมจิต กรโกษำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
5. นำงสำวกศมำ   เหล่ำเมือง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
6. นำยกฤษศรำนุวัฒน์  เกียรติวชิรพันธ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร   

  7. นำงสุรีย์ภรณ์  แก้วกำญจน์วิเศษ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
8. นำงประหยัด    แจ้งแสง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
9. นำงสำวดลฤดี  ฉวีจันทร์   แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร    

       10. นำงผกำวรรณ  ทองคร  ำ     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
  11. นำยอดศิร อมรำสิงห์   พนักงำนขับรถยนต์ 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นำงสำวอรพรรณ พรมพำ  นำยแพทย์ช ำนำญกำร (ติดภำรกิจ) 
2. นำงสำวศศิธร ไทรนนทรี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร (ติดภำรกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำงขวัญพัฒน์ ปีตวิบลเสถียร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำ 

   
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  นำยแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสียร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง เป็นประธำนในที ประชุมฯ
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 เรื่องจากที่ประชุม กวป. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
  1. จำกกำรรับนิเทศงำนรำชกำร และรับตรวจสอบภำยใน ขอให้ตรวจสอบงำนในส่วนที เกี ยวข้อง 
และด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของทีมผู้ตรวจ 

 2. กัญชำทำงกำรแพทย์ เป็นสิทธิของหนองขำหย่ำง แต่ไม่ได้ใช้พ้ืนที ในอ ำเภอหนองขำหย่ำง และ
สมุนไพรกัญชำ ที ฝ่ำยเภสัชกรรมขอน่ำจะด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  

 3. งำนปฐมภูมิฯ ประชำชนมีหมอครอบคลุม ซึ งของโรงพยำบำลหนองขำหย่ำงมีครบครอบคลุมแล้ว 
ขั้นต่อไปคือขับเคลื อนหน่วยบริกำร ให้เป็นรูปธรรม  

 4. สุขภำพกลุ่มวัยของผู้สูงอำยุ และสุขภำพจิต ซึ งยังไม่มีเหตุเกี ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย แต่มีผู้สูงอำยุ
ของ Cup หนองขำหย่ำงมีสูงถึง 30% น่ำจะสูงสุในจังหวัด ฉะนั้นฝำกทีมที ดูแลเกี ยวกับผู้สูงอำยุ หำกิจกรรมรองรับ
เพื อดูแลกลุ่มผู้สูงอำยุ 
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 5. ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหลายชุด ทั้งควบคลุมภายใน ตรวจสอบภายใน EIA ITA ส่วนใหญ่เป็นงาน
เอกสาร ก็ควรจะท าให้ผ่าน 

 6. งานลดภาระงานของรพ.สต. นอกจาก Back Office แล้ว ก็จะเพ่ิมเติมในส่วนของงาน Refill ยา  
 7. อายุคาดเฉลี่ยของจังหวัดอุทัยธานี พบว่าผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชาย สาเหตุที่พบส่วนใหญ่มาจาก 

อุบัติเหตุ และ Stroke มีควำมเห็นว่ำควรจะท ำวิจัยเรื องนี้ด้วย 
 - เรื อง RTI ขอมอบหมำยให้หัวหน้ำงำนอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร่วมมือกับสำธำรณสุขอ ำเภอ ช่วยกัน

ทบทวนกระบวนกำร  
 - Stroke ขอมอบหมำยให้งำนกลุ่มงำนผู้ป่วยนอก และกลุ่มงำนเวชฯ ช่วยกันทบทวน หำแนวทำง

ส่งเสริม และป้องกัน 
 8. มีกำรน ำเสนอจำกโรงพยำบำลอุทัยธำนี เรื อง Intermediate care มี 2 โรงพยำบำลที ต้องท ำ 

IMC ได้แก่ โรงพยำบำลหนองฉำง และโรงพยำบำลลำนสัก ซึ งทั้ง 2แห่งจะได้รับเงินจัดสรร IMC Ward แห่งละ 
20,000 บำท 

 9. Palliative Care มีงบให้ส ำหรับรหัสZ51.5 ก็ต้องไปดูว่ำเคสไหนที เข้ำกับรหัสนี้มีอะไรบ้ำง ฝำก
ผ่ำยเวชฯติดตำม และประสำนงำนกับ รพ.สต. 

 10. กำรน ำเสนอผลงำนที ท ำได้ดี ซึ งโรงพยำบำลบ้ำนไร่เสนองำนผู้ป่วยในที ใช้ระบบ IT เข้ำมำช่วย 
ลดปัญหำ ช่วยลดปัญหำเก็บรักษำเวชระเบียน เอกสำรมีควำมรวดเร็วในกำรเรียกดู ซึ งมีค่ำใช้จ่ำยอยู่ประมำณ 
450,000 บำท ถ้ำมีกำรท ำงำนที เสถียรดีแล้ว อำจจะส่งทีม IT และพยำบำลเข้ำไปศึกษำดูงำน เพื อวำงแผนกำรท ำงำน
ต่อไป ช่วยในเรื อง Smart Hospital  
  11. สรุป KPI ไตรมำสที  1/2564 ตำมเอกสำรแนบที  1 ซึ งในส่วนที ไม่ผ่ำนคือ  
  - สูงดีสมส่วนในช่วงอำยุ 6-14 ปี จะต้องไปตรวจสอบที ต้นทำง ตรวจสอบควำมคลำดเคลื อนของ
ข้อมูล คำดว่ำในไตรมำส 2 น่ำจะผ่ำน 
  - ครอบครัวมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ช่วยกดติดตำม และประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรสื อสำร
ออนไลน์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี  
  - ร้อยละของ รพ.สต ที ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ของเรำยังเหลืออยู่อีก 2 แห่ง ก็
ขอให้เขำช่วยประเมินตัวเองให้ผ่ำน เตรียมตัวให้พร้อมในกำรรับตรวจ 
  - อัตรำกำรตำยของโรคหลอดเลือดสมองแตก Stroke ในภำพของจังหวัดพบควำมเสี ยงสูง แต่ใน
ภำพของอ ำเภอหนองขำหย่ำงยังไม่พบอัตรำกำรตำย แต่อย่ำงไรก็ยังถือว่ำเป็นเรื องส ำคัญ เหมำะแก่กำรท ำงำนวิจัย 
  -  ร้อยละของกองทุนฯท้องถิ น ที มีกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนมำกกว่ำร้อยละ70 ช่วยกระตุ้นให้ส่วน
ท้องถิ น จัดกิจกรรมหรือโครงกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที ได้รับ 
  12. สถำนกำรณ์ไข้เลือดออก ควรติดตำม และระมัดระวังอย่ำงต่อเนื อง 
  13. สถำนกำรณ์ Covid19 เตรียมควำมพร้อมในกำรฉีดวัคซีน 8 ขั้นตอน  
  14. สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลัง  
  - Risk7 scoring plus อยู่ในระดับ C แต่เป้ำหมำยของเรำคือ B ฝำกทีม CFO ช่วยติดตำม 
  - Planfin ของเรำหำกปรับกำรรับรู้ยังด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน ก็จะต้องประชุมเพื อปรับแผน
ครึ งปีหลัง ซึ งต้องส่งจังหวัดในวันที  28 มีนำคม 2564 
  - งำนคุณภำพ TPS ได้ 6 คะแนน  
  - งบลงทุน UC ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว 100% ส่วนงบลงทุน ได้มำ 2 ชิ้น คือเครื องเอ็กซเรย์ และ
เครื องอบแก๊ส ก็จะต้องมีกำรท ำงำนควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงพ้ืนที งำนซัพพลำยกับจ่ำยกลำงไว้ในโซนเดียวกัน เพรำะ
จุดบริกำรผู้ป่วยห้ำมอยู่ที เดียวกับ Office เจ้ำหน้ำที   
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  15. งบลงทุนปี 2565 ขอไปหลักๆคือ อำคำรแฟลต 24 ห้อง, โรงอำหำร และของปี 2566 ขออำหำร
ผู้ป่วยนอก, อำคำรพัสดุ, บ้ำนพักแพทย์และรถยนต ์
  16. PCC Cupหนองขำหย่ำงก็มำเป็นอันดับ1 ได้ 95.04% 
  17. เรื องบุคลำกร ต ำแหน่งพ่อบ้ำนมีมำติดต่อขอย้ำยแล้ว แต่เนื องจำกต้องรอคืนต ำแหน่งเกษียรคืน
จำกกระทรวงก่อน  
มิติที ประชุม: รับทรำบ 

1.2 เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอหนองขาหย่าง/ประธาน  
 1. ประชำสัมพันธ์ ฉีดวัคซีน Covid19 น ำเสนอประโยชน์ และควำมปลอดภัยหลังรับวัคซีน เพื อช่วย

ประกอบกำรตัดสินใจของประชำชน  
  2. สรรพำกรฝำกแจ้ง เอกสำรที ส่งให้สรรพำกรไม่ควรใช้กระดำษรีไซเคิล เพรำะท ำให้เกิดควำมสับสน
ในข้อมูล ประธำนขอออกนโยบำย หนังสือส่งออกภำยนอกห้ำมใช้กระดำษรีไซเคิล 
  3. ขอบคุณกำรท ำงำนในไตรมำสที ผ่ำนมำ ได้เห็นผลงำนหลำยๆอย่ำงที ดีข้ึน มีคุณภำพมำกข้ึน  
มติที ประชุม: รับทรำบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 

- ที ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2564 
1. สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลัง ตำมเอกสำรแนบที  2 
- เงินสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน ณ กุมภำพันธ์ 2564 มีจ ำนวน 8,700,000 บำท 

ประธำน: เงินที เหลือเพียงพอที จะบริหำรจัดกำรภำยในจนถึงสิ้นปีงบประมำณ แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องจัดหำรำยได้
เพิ มเติม เพื อใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรต่อไป  

- TPS ได้ 4.5 คะแนน จะต้องท ำให้ได้ 5 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่ำน 
ประธำน: ฝำกทีม CFO ติดตำมตัวชี้วัด ให้ผ่ำนเกณฑ์หรือเป้ำหมำยภำยในไตรมำสที  3 เพรำะผลงำนที ดีก็จะส่งผลต่อ
กำรจัดสรรงบประมำณในปีหน้ำด้วย 
  - เปรียบเทียบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2564 กับปีงบประมำณก่อนๆ พบว่ำผลกำรท ำ
ก ำไร ณ ปัจจุบันน้อยกว่ำปี 2562 ร้อยละ 48  
มติที ประชุม: รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอในที่ประชุม 

4.1 กลุ่มงานการพยาบาล/ นางสมจิต กรโกษา 
 1. ขอประชำสัมพันธ์ หน่วยออกรับบริจำคโลหิต และอวัยวะ ในวันที  20 มีนำคม 2564 ณ ศำลำ

ประชำคม อ ำเภอหนองขำหย่ำง 
 2. จำกที ประชุมกำรจัดเกลี ยอัตรำก ำลังพยำบำลวิชำชีพจังหวัดอุทัยธำนี เนื องโรงพยำบำลอุทัยธำนี

จะขยำยกำรให้บริกำรในปี 2565 เปิดตึกใหม่ และขยำยงำนไตเทียมและกำรผ่ำตัด  ขำดพยำบำลอีก 27 ต ำแหน่ง   
โดยตัดต ำแหน่ง  ดังต่อไปนี้  โรงพยำบำลทัพทัน 11 ต ำแหน่ง,  โรงพยำบำลสว่ำง  3 ต ำแหน่ง,  โรงพยำบำลบ้ำนไร่  
3 ต ำแหน่ง, โรงพยำบำลลำนสัก 3 ต ำแหน่ง และโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง 5 ต ำแหน่ง  รวมเป็น 25 ต ำแหน่ง  เดิม
โรงพยำบำลหนองขำหย่ำง มี 30 ต ำแหน่ง  เหลือ  25 ต ำแหน่ง  ปฏิบัติงำนจริง 17 คน   

/3. เรื อง IPD... 
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 3. เรื อง IPD paperless ขอส่งเจ้ำหน้ำที ไปศึกษำข้อมูล ได้แก่ แพทย์หญิงอรพรรณ, พยำบำลจริยำ 
และเภสัชกรณฐพงษ์  

 4. งำนผู้ป่วยนอก/นำงประหยัด แจ้งแสง 
 - ผลงำนกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดัน  มีกำรคัดกรองเกินเกณฑ์ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ส่วนกำร

ควบคุมระดับน้ ำตำลปี2564  ได้ร้อยละ 43 ซึ งผ่ำนแล้ว   กำรตรวจตำ ตรวจเท้ำ และควำมดัน ท ำผลงำนได้ผ่ำน
เกณฑท์ุกรำยกำร เกี ยวกับผลงำนเชิงคุณภำพ ส่งผลถึงกำรจัดสรรเงินงบประมำณให้แก่ รพ.สต. โดย 50% จัดสรรตำม
จ ำนวนผู้ป่วย และ50% จัดสรรตำมเกณฑ์คุณภำพ  
  5. งำนผู้ป่วยใน/นำงสุรีย์ภรณ์ แก้วกำญจน์วิเศษ 
  - ท ำกรำฟเปรียบเทียบ 4 ปีย้อนหลัง ค่ำ CMI และอัตรำกำรครองเตียง ตำมเอกสำรแนบที  3 
ทบทวนแล้ว อัตรำลดลงส่วนใหญ่มำจำกคนไข้ NCD ที มำคัดกรอง  
ประธำน: - จะขอประชุมเรื องกำรหำมำตรกำรแอดมิดเพิ ม พร้อมทีม CFO ในวันที  12 มีนำคม 2564 เวลำ 13.30น. 
 - ต้องตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในโรงพยำบำล 
สมจิต กรโกษำ: - จะขอให้งำนผู้ป่วยใน ท ำประมำณกำรจัดซื้ออุปกรณ์ห้องพิเศษ จะได้ครบทุกห้อง พร้อมเปิด
ให้บริกำร อัตรำค่ำห้องพิเศษ 1,000บำท/ห้อง และเจ้ำหน้ำที โรงพยำบำลที เบิกไม่ได้ ให้ลด 50%จำกส่วนต่ำงค่ำห้อง 
สิทธิค่ำรักษำ อสม. ให้ค่ำห้องพิเศษฟรี (กันไว้ 1 ห้อง) และญำติสำยตรงลด 50%  
  6. งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/นำงผกำวรรณ  ทองคร  ำ 
  - แจ้งรำยได้ EMS ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 10,350.00 บำท 
  - Service Plan มีเสียชีวิต 2 เคส สอบสวนเมื อวันที  5 มีนำคม 2563 สำเหตุเมำและขับ 
  - มี Stroke 4 รำย, ไม่มี STEMI, IMC 4 รำย รับส่งกลับ 1 รำย 
ประธำน: หำกผู้ป่วยยังไม่พ้นควำมเสี ยง เรำยังไม่ควรรับส่งกลับ ควรก ำหนดขอบเขตกำรให้บริกำร อะไรที พัฒนำได้ก็
ควรพัฒนำ เพิ มศักยภำพ 
มติที ประชุม: รับทรำบ 

 4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ นางสมจิต กรโกษา 
  1. แจ้งกำรเข้ำลงทะเบียน และใช้งำน ระบบ nonhr เข้ำหน้ำ website ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดอุทัยธำนี   หำกตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องhttp://uthaihealth.moph.go.th/uthaihealth/index.php
ให้แจ้งแก้ไขได้ที ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

  2. กำรปรับต ำแหน่งของลูกจ้ำงประจ ำ คือ นำยอดิศร  อมรำสิงห์ พนักงำนขับรถ และ  นำง
เสำวลักษณ์ เสำวภำคสุข เจ้ำพนักงำนช่วยเหลือคนไข้  

  3. กำรทดลองงำนของข้ำรำชกำรจบใหม่   ของโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง ด ำเนินกำรครบถ้วน   
  4. กำรประเมินควำมดีควำมชอบ ครั้งที 1  1 เมษำยน 2564  ตรวจสอบข้อมูลส่งจังหวัดแล้ว  ก ำลัง

ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลแยกหน่วยงำนให้ เกณฑ์กำรประเมินสรุป วันลำ, เข้ำร่วมกิจกรรม และผลกำรปฏิบัติงำน 
  5. รำยควำมก้ำวหน้ำ  ITA ก ำลังด ำเนินกำรเหลือ  ข้อมูลจำกส ำนักงำนสำธำณสุข 2 ข้อ 
  6. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  EIA  ส่งขอ้มูลแล้ว   คือ   
   มิติที   1  กำรเงิน ส่งแล้ว  
   มิติที   2  ศูนย์จัดเก็บรำยได้ ส่งสสจ.รอตรวจสอบ    
   มิติที   3  งบกำรเงิน(บัญชีท ำ)ส่งแล้ว   
   มิติที   4  พัสดุ  ส่งแล้ว   
   มิติที   5  ตรวจสอบภำยใน  ส่งสสจ. รอตรวจสอบ   

/7. งบลง... 

file://Comcenter03/ha%20รพช.หนองขาหย่าง/1.บันทึกการประชุม%20กบร/9%20มีนาคม%202564/แผนภูมิแสดงค่า%20CMI%20%20ของผู้ป่วยใน%20%20ปีงบประมาณ%202561.docx


5 

 

  7. งบลงทุนปี 2564  รพ.หนองขำหย่ำง   ครุภัณฑ์และสิ งก่อสร้ำง    
 เครื องซักผ้ำแบบอุตสำหกรรม ขนำด 50 ปอนด์    รำคำ 200,000 บำท   1  เครื อง 
 เครื องอบผ้ำอุตสำหกรรม ขนำด 50 ปอนด์    รำคำ 286,000 บำท    1 เครื อง 
 อำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน        รำคำ  8,648,300 บำท  1 หลัง 
 อำคำรพัสดุ                                           รำคำ  8,646,700 บำท  1 หลัง 
 บ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ ช ำนำญกำรพิเศษ      รำคำ  1,546,100 บำท  1 หลัง 

  8. งบฯโควิด โรงพยำบำลได้เครื อง monitor 3 เครื อง  และ เครื องเอกซเรย์เคลื อนที  1 เครื อง 
  9. กำรปรับแผน Planfin ครึ งปีหลัง ต้องส่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ในวันที  25 มีนำคม 2564  

รบกวนส่งข้อมูลให้งำนบัญชี ภำยในวันที  18 มีนำคม 2564 และประชุมในวันที  22 มีนำคม 2564 
  10. กิจกรรมจิอำสำพระรำชทำน ในวันที  9 มีนำคม 2564 ณ วังควำย ต ำบลหมกแถว 
  11.  กิจกรรมจิอำสำพระรำชทำน  ในวันที  25 มีนำคม 2564  ณ ต ำบลทุ่งพึ ง 
  12. กำรประเมินมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข มำตรฐำน 9 ด้ำน ลงข้อมูล โปรแกรม  HS4    

ภำยในวันที  26 มีนำคม 2564 โดยใช้ Username: 001122400  และ Password  www.hs4.hss.moph.go.th 
001122400 

 ด้ำนที   1 ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 ด้ำนที   2 ด้ำนบริกำรสุขภำพ 
 ด้ำนที   3 ด้ำนอำคำร สถำนที  และสิ งอ ำนวยควำมสะดวก 
 ด้ำนที   4 ด้ำนสิ งแวดล้อม 
 ด้ำนที   5 ด้ำนด้ำนควำมปลอดภัย 
 ด้ำนที   6 ด้ำนเครื องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
 ด้ำนที   7 ด้ำนระบบสนับสนุนที ส ำคัญ 
 ด้ำนที   8 ด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ 
 ด้ำนที   9 ด้ำนกำรรักษำควำมมั นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 มีเจ้ำหน้ำที ผ่ำนกำรอบรมแล้วจ ำนวน 2 คน เมื อวันที  10-11 สิงหำคม 2563 คือคุณธีรพงษ์ เถวนสำริกิจ  
และ นำงสำวสโรชำ  มณีไสย 
ประธำน: อำจจะต้องนัดประชุม 
  13. ข้อมูลเรื องไฟฟ้ำดับช่วงวันหยุด หำกดับอีก  กรณีไฟดับ เครื องปั่นจะท ำงำนภำยใน 30 วินำที ณ 
ตอนนี้มีน้ ำมันส ำรองอยู่ที ประมำณ 280 ลิตร ไฟฟ้ำส ำรองสำมำรถใช้ส ำรองไฟได้ประมำณ  8 -14 ชั วโมงและ ให้  
พนักงำนขับรถดูแล หำกไฟฟ้ำดับดูไฟฟ้ำจะติดภำยในเวลำเท่ำไร ดูแลไฟฉุกเฉิน มีที อยู่ที ห้องฉุกเฉินแต่ไม่เพียงพอ 
ก ำลังด ำเนินขอติดตั้งเพิ มให้เพียงพอ  

 4.3 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม/ นางสุภาพร   สงส าเภา   
  1.  ข้อควำมร่วมมือสมัครกิจกรรม ก้ำวท้ำใจ และกดถูกใจ เพจ Uthai Thani Healthy Channel 
หำกติดขัดเรื องใดสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที  นำงสำวปัทมำภรณ์ และนำงสำวสโรชำ  
4.5 กลุ่มงานทันตกรรม/ ทพ.กฤษศรานุวัฒน์  เกียรติวชิรพันธ์ 
  -ไม่มี   

ประธำน: มีแพลนที จะเปลี ยนห้อง ขยำยพ้ืนที  
 

/4.6 กลุ่มงำน... 
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4.6 กลุ่มงานการแพทย์/  
-ไม่มี 

 4.7 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค/ นายณฐพงศ์  สิงหทัศน์ 
   1. สรุปยอดจัดซื้อของฝ่ำยเภสัช ซึ งยำแผนปัจจุบันท ำแผนไว้ที  2,050,000 บำท ขณะนี้จัดซื้อไปแล้ว 
1,056,000 บำท คิดเป็น 51.41% และยำแผนไทยท ำแผนไว้ 136,000 บำท ซื้อไป 36,000 บำท คิดเป็น 26.51% 
   2. แจ้งRefill ยำ จะเริ มออกเติมให้รพ.สต. ในวันที  10 กุมภำพันธ์ 2564 ทุก รพ.สต.ได้รำยงำนยำ
คงเหลือมำครบถ้วนแล้ว และวัคซีนที ต้องใส่กระติกน ำไปส่ง อยู่ในช่วงทดลองส่ง เนื องจำกอำจจะรักษำอุณหภูมิไม่ได้ 

 4.8 กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์/ นางสาวกศมา  เหล่าเมือง 
  1.  Adj.RW เวชระเบียน 67 ฉบับ ก่อน audit chart 36.9380 และหลัง audit chart 38.5503 
  2. รำยได้ UC IPD ณ มกรำคม 2564 เรียกเก็บไป 810,818.21 บำท แต่ได้ชดเชยหลังหักส่วนปรับ
ลดค่ำแรง 1,000 บำท 
  3. รำยได้กรมบัญชีกลำง ณ กุมภำพันธ์ 2564 ได้ 376,410.65 บำท 
  4. โครงกำรเจ้ำหน้ำที จัดหำรำยได้คนละหมื น ตำมเอกสำรแนบที  4 

4.9 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/ นางสาวดลฤดี  ฉวีจันทร์ 
  1. รำยได้ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 198,700 บำท 
  2. ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 95,200.00 บำท คิดเป็นก ำไร 103,500.00 บำท 
  3. คลินิกกัญชำ ได้ให้ค ำแนะน ำไปแล้ว 2 รำย 
  4. กำรจัดสรรเงินสนับสนุนยำสมุนไพร ปีงบประมำณ 2564 ไดร้บัสนับสนุน   51,216 บำท แบ่งเบิก
เป็น    - ไตรมำส2 ร้อยละ 50 จ ำนวน 25,608 บำท เบิกจริง 25,790 บำท เมื อวันที  21 มกรำคม 
64 ได้รับยำจำกโรงพยำบำลหนองฉำง เมื อวันที  8 กุมภำพันธ์ 2564 รำยงำนกำรสั งซื้อยำ เมื อวันที  3 มีนำคม 2564 
   - ไตรมำส3 ร้อยละ 50 จ ำนวน 25,608 บำท 
  5. งำนแพทยแ์ผนไทย มีแผนนัดดูงำนที โรงพยำบำลหนองฉำง 

 4.10 ตัวแทนกลุ่มลูกจ้าง คนงาน/ นายอดิศร อมราสิงห์ 
1. ขอชื นชมคนงำน ท ำงำนเป็นทีมมำกข้ึน 
2. รั้วบริเวณรอบสระน้ ำด้ำนหน้ำโรงพยำบำลเริ มพุพัง 

ประธำน: ให้ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยท ำรั้วล้อมสระ มำเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องจากงานคุณภาพ/ นางขวัญพัฒน์ ปีตวิบลเสถียร 
 5.1 งานคุณภาพ 
  1. ส่งแบบประเมิน HA ให้ สรพ.เรียบร้อยแล้ว เตรียมท ำข้อมูลน ำเสนอ ในวันตรวจเยี ยม ขอเป็นทีม
คร่อมช่วยท ำ 

2. แผนพัฒนำคุณภำพ ตำมเอกสำรแนบที  5 
3. ข้อควำมร่วมมือติดตำมและกรอบข้อมูลค่ำ KPI ได้ที  Comcenter  
4. ข้อให้หัวหน้ำฝ่ำย เข้ำไปท ำแบบประเมินกำรน ำองค์กร ตนเอง 

5.2 งานความเสี่ยง 
  1.  กลุม่งำนที รำยงำนควำมเสี ยงได้สูง คือ กลุ่มงำนปฐมภูมิฯ, งำนประกัน และกลุ่มงำนกำรพยำบำล 
  2. กลุ่มงำนที ยังไม่มีกำรรำยงำนควำมเสี ยงคือ กลุ่มงำนกำรแพทย์ 

file://Comcenter03/ha%20รพช.หนองขาหย่าง/1.บันทึกการประชุม%20กบร/9%20มีนาคม%202564/นำเสนอก.พ.64ศุนย์จัดเก็บ.pptx
file://Comcenter03/ha%20รพช.หนองขาหย่าง/1.บันทึกการประชุม%20กบร/9%20มีนาคม%202564/5.2%20แผนแบ่งงาน.xlsx
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  3. รำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี ยงระดับ E มี 5 เรื อง และประเภท 3 มี 202 เรื อง 
  4. สัดส่วนรำยงำนอุบัติกำรณ์เป็น Miss 23.90% และ Near miss 75.51% แต่เป้ำหมำย ต้องเกิด 
Near miss 80% และ Miss 20% 
  5. อุบัติกำรณ์ E up ระดับ 4 – 5 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 
   - Case dead หน่วยงำน IPD (Palliative care) Dx. CA Liver 
   - กำรให้ยำ MO ผิดขนำด 
   - พฤติกรรมบริกำรภำยในโรงพยำบำล 
   - เครื องล้ำงฟิล์ม X-ray เสีย 
   - ไฟฟ้ำดับเป็นเวลำนำน (ไฟฉุกเฉินไม่ท ำงำนภำยใน 10 วินำที) 
  6. แนวทำงกำรจัดกำรหลังกำรทบทวน RCA 
   - ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดกำรแก้ไขตำมมติที ประชุมส่งงำนคุณศศิธร ภำยใน  2-3 สัปดำห์ 
   - ผู้รับผิดชอบน ำเสนอแนวทำงแก้ไขในกำรประชุม RM ครั้งถัดไป 
   - คุณศศิธรสรุปประเด็นกำรแก้ไขน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรเพื อรับทรำบและพิจำรณำ 
   - ผู้รับผิดชอบส่งเอกสำรขอขึ้นทะเบียนที ศูนย์คุณภำพ 
   - บุคลำกรที เกี ยวข้องปฏิบัติตำมแนวทำงที ข้ึนทะเบียน 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 แผนพัฒนำสิ งแวดล้อมที ได้รับค ำแนะน ำจำก สปส. จะวำงไว้ให้ใน Comcenter และในของเรื องกำร
ปรับปรุงภำยในโรงพยำบำล เช่นห้องพิเศษ ห้องแยกโรค โซนติดเชื้อ ก็จะขอก ำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำให้
ชัดเจน 
 6.2 ตำมมำตรฐำน ITA จะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำเนินกำรกับ
เจ้ำหน้ำที  ที มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต  ำ ซึ งทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนีได้ประกำศออกมำ เมื อวันที  
25 กุมภำพันธ์ 2564 จึงข้อให้ทุกหน่วยงำนทบทวนข้อมูลดังกล่ำว และถือปฏิบัติไปทำงทิศทำงเดียวกัน ตำมหนังสือ
แจ้งเวียนเลขที  อน0032.3.2.001/ว39 ลงวันที 1 มีนำคม 2564 
   

     ปิดประชุมเวลำ  16.30 น. 

(ลงชื อ)                บันทึกกำรประชุม          
                     (นำงสุภำพร   สงส ำเภำ) 
                                          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

 
 (ลงชื อ)         ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม          

                    (นำงสุภำพร   สงส ำเภำ) 
                                         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

 
      (ลงชื อ)      ประธำนกรรมกำรบริหำรฯ 
                       (นำยธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร)   
                                               นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   รักษำกำรในต ำแหน่ง                

    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง                    


