
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพุทธปัญญา เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑. ประชุมประจ้าเดือนโรงพยาบาลน้้าหนาว 

๒. ประชุมประจ้าเดือนคณะกรรมการบริหารรงพยาบาลน้้าหนาว 

๓. ประชุมประจ้าเดือนคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลน้้าหนาว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระก่อนการประชุม 

 ไม่มี 

๑. เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และจากผู้อ านวยการ 

๑.๑ แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละงาน รายละเอียดตาม QR code ที่แนบมาด้วยนี้ 
๑.๒ รับสมัครเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม ที่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคุณสมบัติ คือ ไม่มี
โรคประจ าตัว สามารถแจ้งความจ านงได้ ที่ สสจ.เพชรบูรณ์ 
๑.๓ สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ขอให้ดูแนวโน้ม อีกครั้งว่าจะมีการผ่อนปรนหรือไม่อย่างไร 

๑.๔ การประชุมงานไวรัสตับอักเสบ กับอาจารย์ยงค์ (ให้ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุมฯ) 
๑.๕ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รับการตรวจราชการ รอบที่ ๑ เขตสุขภาพท่ี ๒ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. เรื่องจากที่ประชุมอ าเภอน้ าหนาว 

 ๒.๑ ที่ว่าการอ าเภอน้ าหนาวได้ระดมทีมชาวบ้านให้มาช่วยกันปลูกผักที่หน้าที่ว่าการอ าเภอน้ าหนาว และ
ช่วยกันดูแล และให้ชาวบ้านมาเก็บไปรับประทานได้ โดยให้ ๑ กิโลกรัม/ ครัวเรือน 
 

มติที่ประชุม 
- แจ้งกลุ่มงานทุกกลุ่มงานรับทราบและปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
สรุปรายงานการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๖๔  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับรอง ไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑ ติดตามงบค่าเสื่อม 
  - ซ่อมแซมห้องน้ าห้อง x-ray   (ออกแบบแล้ว รอด าเนินการ) 
  - ซ่อมแซมหน่วยจ่ายกลาง  (ก าลังด าเนินการ) 
  - ซ่อมแซมคลังยา   (ก าลังด าเนินการ) 
  - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์+เครื่องปริ้นเตอร์ (รอคณะกรรมการ ICT สสจ.เพชรบูรณ์ประชุม) 
  - เครื่องปรับอากาศ   (รออนุมัติจาก สสจ.เพชรบูรณ์) 
  - ตู้เย็น     (ลงนามในสัญญาแล้ว รอของมาส่ง) 
  - โต๊ะคอมพิวเตอร์   (สั่งแล้ว ได้มาแล้วบางส่วน) 
  - เครื่องจี้ไฟฟ้า    (ก าลังด าเนินการสรรหา) 
  - รถเข็น     (ก าลังด าเนินการ) 
  - เครื่องดูดความชื้น   (ก าลังด าเนินการ) 
  - เครื่อง รับ – ส่ง วิทยุ   (รอ ษบส. อนุมัติ) 
  - เมโย     (รอด าเนินการ) 
  - ตะแกรง    (รอด าเนินการ) 
  - ปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.วังกวาง (ลงนามในสัญญาแล้ว) 



  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.วังกวาง (ก าลังด าเนินการ) 
  - Projector    (รอจังหวัดอนุมัติ) 
  - เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก  (ก าลังด าเนินการ) 
  - ปรับปรุง cohort ward เปลี่ยนเป็นซื้อรถ ๔ ประตู   (รอเขตประชุมอนุมัติ) 
  ต้องเติมเงินอีก ๑๘๔,๐๐๐ บาท (เงินบ ารุงโรงพยาบาล) 
  - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์   (ก าลังด าเนินการ) 
         งบลงทุน ได้รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จ านวน ๑ คัน ราคา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (รอสสจ.
เพชรบูรณ์ด าเนินการ) 
 ๓.๒ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง (CFO)  
  -ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖4  
  สถิติการให้บริการ 
   - อัตราครองเตียง   ๘๗.๖๗ 
   - อัตราใช้เตียง    ๑๓๑.๔๐ 
   - อัตรา ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก   ๖.๔๕ 
   - วันนอนเฉลี่ย    ๒.๔๐ 
   - ค่า AdjRw     ๑๒๔.๐๐ 
   - CMI      ๐.๕๗ 
   - ระดับวิกฤติ     ๐ 
   - Unit Cost IPD    ๑๔,๒๕๔.๑๑ 
   - Unit Cost OPD    ๙๖๖.๙๐ 
  สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง 

  -Quick Ratio     ๓.๕๓ 
  -Current Ratio    ๓.๘๒ 
  -Cash Ratio     ๓.๒๙ 
  -NWC (เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ)     ๒๒,๖๐๐,๓๗๗.๑๕ 
  -รายได้(สูงต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าเสื่อม   -๙,๕๗๐,๖๙๙.๘๘ 
  -Risk Scoring   ๐B 
 ประสิทธิภาพการเรียกเก็บรายสิทธิ์ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาฯประกันสังคม    ๑๔๐.๓๙ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาฯ UC เรียกเก็บ   ๑๙.๘๘ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ลูกหนี้ค่ารักษาฯ UC-AE    ๒๘.๕๘ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ลูกหนี้ค่ารักษาฯ UC-OPD นอก CUP  ๒๐๑.๐๑ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ลูกหนี้ พรบ.รถ      ๑๓๒.๘๘ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาฯเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ๔๓.๕๑ 
  -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาฯเบิกจ่ายตรง อปท.    ๕๑.๙๖ 
 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนวัสดุ 

   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของยา       ๑๐๓.๖๖ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุเภสัชกรรม   ๓๐๑.๐๔ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุการแพทย์    ๑๖๘.๙๗ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์    ๘๑.๗๐ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุอ่ืน       ๕๒.๗๐ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุทันตกรรม    ๒๗๐.๕๒ 



  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยช าระหนี้การค้า 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้เจ้าหนี้-ยา     ๙๕.๘๓ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้วัสดุการแพทย์/วัสดุเภสัชกรรม/วัสดุทันตกรรม/วัสดุ
เอ๊กซเรย์   ๕๖.๘๖ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์     ๗๗.๓๕ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้วัสดุอื่น       ๖๕.๕๗ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้เจ้าหนี้การค้า      ๖๕.๖๔ 
  รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ๗Plus 
   -ประสิทธิภาพการท าก าไร     ๕๗.๑๖ 
   -อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์     ๑๕.๑๙ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ(ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ) <=๙๐  
ได้  ๘๓.๓๖ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช.<=๖๐ ได้    ๑๙.๘๘ 
   -ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง<=๖๐  ได้   ๔๓.๕๑ 
   -ระยะเวลาถัวลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ประกันสังคม<=๖๐  ได้   ๑๔๐.๓๙ 
   -การบริหารสินค้าคงคลัง<=๖๐  ได้      ๑๑๐.๖๗ 
   -Grade  =  ๐B 
 -เปรียบเทียบแผน ๒๕๖๔ ณ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ รายได้ ๒๗.๔๖ %  ,ค่าใช้จ่าย ๑๔.๗๘ % 
  -ประเภทรายได้ ๑๘,๘๕๑,๔๗๘.๒๗ บาท 
   -บุคลากร   ๑๕.๔๒ % 
   -UC    ๔๓.๗๗ % 
   -อ่ืนๆ  ๗.๗๓ % 
   -OFC  ๒๒.๖๓ % 
   -ค่ารักษา ๑๕.๖๐ % 
   -ประกันสังคม  ๑๗.๙๒ % 
   -ต่างด้าว ๑๔.๘๒ % 
  -ประเภทค่าใช้จ่าย ๙,๒๘๐,๗๗๘.๓๙  บาท 
   -เงินเดือน ๑๕.๔๒ % 
   -ค่าตอบแทน ๑๕.๖๒ % 
   -ลูกจ้างชั่วคราว ๑๖.๓๔ % 
   -ค่าใช้สอย ๑๔.๒๔ % 
   -อ่ืนๆ  ๑๒.๙๐ % 
   -วัสดุวิทย ์ ๒๐.๘๕ % 
   -เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๐.๖๕ % 
   -วัสดุใช้ไป ๑๕.๓๒ %  
   -บุคลากรอ่ืน ๑๐.๙๐ %  
   -ค่ายา  ๑๕.๐๔ % 
   -ค่าสาธารณูปโภค  ๙.๒๘ %    
 
 
 
 



๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ๓.๓.๑ กลุ่มงานทันตกรรม 
  ผลงานตามตัวชี้วัดหลายๆตัวยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ โรงเรียน
หยุด หากพ้นระยะนี้แล้วคาดว่าจะด าเนินการได้มากข้ึน  
 ๓.๓.๒ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
  - ตัวชี้วัด RDU ผ่านขั้น ๓  
  - ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย ได้ ๗๒.๒๘ % (เกณฑ์ มากกว่า ๘๐ %) 
 ๓.๓.๓ กลุ่มงานการพยาบาล  
  - การด าเนินการ เจาะเลือดเพ่ือมาตรวจ HbA1C ได้ ๑๕.๗๐ %  
  - ผู้ป่วย DM รายใหม่ ๔๓ ราย 
  - คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา ได้ ๑๙.๔๐ % (คัดกรองในโรงพยาบาลก่อน) 
  - คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วย DM ได้ ๔๖.๐๘ % 
  - ผู้ป่วย HT รายใหม่ ๘๒ ราย 
  - ผู้ป่วย Stroke  รายใหม่ 7 ราย (Recurrent  ๑ ราย) 
 ๓.๓.๔ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
  - ตรวจพัฒนาการเด็ก ยังไม่ผ่านเกณฑ์  
  - พัฒนาการเด็กล่าช้า มีที่ รพ.สต.หลักด่าน และ รพ.สต.วังกวาง ที่ยังไม่พบล่าช้า 
  - การคัดกรอง DM,HT เน้นการติดตามมากกว่าคัดกรอง ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ 
  - พบคนไข้รายใหม่ TB จ านวน ๔ ราย (เป้าหมายต้องเจอรายใหม่ ๒๘ ราย ฝากติดตาม
กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมาคัดกรอง) 
  - ระบบ AI เวอร์ชั่นใหม่ คัดกรอง TB ได้ดีกว่าเวอร์ชั่นแรก 
  - คัดกรองไวรัสตับอักเสบ จ านวน ๓๘๙ ราย พบ HCV ๒๙ ราย , HBV ๔๙ ราย 
 ๓.๓.๕ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
  - ผลงาน การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ได้ ๒๘.๐๔ % (ทั้ง Cup) 
  - รับบริการหลังคลอด ๓๓ ครั้ง 
  - คลินิกกัญชา มีผู้รับบริการ ๑๓ ครั้ง (๑๐ คน) 
 ๓.๓.๖ กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือกและเวชกรรมฟ้ืนฟู 
  - ผู้ป่วย stroke ๗ ราย เข้าถึงบริการ ๒ ราย เข้าเกณฑ์ IMC ๑ ราย (ติดตาม case 
เพ่ิมเติม) 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ และด าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องจากกลุ่มงาน/งานต่างๆ 
 ๔.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - บุคคลที่จะย้ายข้ามจังหวัดให้ส่งเรื่องขอย้าย กลุ่มแพทย์ ทันตกรรม เภสัช (ไม่มีใครเขียนย้าย) 
กลุ่มบุคคลทั่วไป มี นางสาวนุจิฬาภรณ์  ศิริไมย เขียนขอย้าย 
  - น้องพยาบาลจบใหม่ ได้ ๒ อัตรา ลงปฏิบัติงานที่ IPD , LR น่าจะมาประมาณ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  - ผลการประเมิน ITA ไตรมาส 1/2564 ได้ ๕ คะแนน 

- กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ า 
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 



 1. ก่อนเริ่มรอบการการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 2. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้อกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
 3. สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 
      3.๑ ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง  

  3.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

 ๔.๒ งานการเงินและบัญชี 
  - ไม่มี 
 ๔.๓ กลุ่มงานทันตกรรม 
  - แจ้งผลงานการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ มีผู้รับบริการ จ านวน ๒๘ คน ๔๓ ครั้ง  รายได้ 
๔๖,๕๑๔ บาท ได้ก าไร ๓๑,๑๖๙ บาท 
 ๔.๔ งานพัฒนาคุณภาพ (HA) 
  - จะมีการตรวจเยี่ยม sure way ประมาณ ก.ค. ๒๕๖๔ โดยสิ่งที่ต้องส่งก่อนคือ Hospital profile 
,part ๔ (เขียนรายงานความก้าวหน้า) ที่ต้องส่งไปก่อน 
  - RM ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๓) 
   โปรแกรม ๑ มีอุบัติการณ์ ระดับ E จ านวน ๑ อุบัติการณ์ 
   โปรแกรม ๒ มีอุบัติการณ์ ระดับ E จ านวน ๑ อุบัติการณ์ 
   โปรแกรม ๓ มีอุบัติการณ์ ระดับ E จ านวน ๑ อุบัติการณ์ 
   โปรแกรม ๘ อุบัติการณ์ เรื่องการเดินรถผิดทางเป็น อันดับที่ ๑ 
   การตอบสนอง ๗๕ %  ตอบสนองทันเวลา ๖๑ % 
   ข้อร้องเรียนจากตู้แสดงความคิดเห็นในรอบ ๓ เดือน ไม่พบข้อร้องรียน 
   มาตรฐานส าคัญ ๙ ข้อ ให้ท าให้ชัดเจน แต่ละมาตรฐานจะต้องมีเจ้าภาพ 
   ในการแจ้งซ่อม online จะต้องเขียนใบ IR ด้วยทุกครั้ง 
   อบรมโปรแกรมความเสี่ยง จ านวน ๒ รุ่น ประมาณ มีนาคม ๒๕๖๔ 
   ประชุม RM ครั้งต่อไป ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 
 ๔.๕ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
  - ยา Atrovas ได้ซื้อในราคาท่ีถูกลง เนื่องจากเป็นยาสืบโดยวิธีคัดเลือกยานวัตกรรม ซึ่ง รพ.น้ า
หนาว จะท า DUE ด้วย 
 ๔.๖ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
  - แจ้งปริมาณการส่งขายขยะรีไซเคิล ของทุกกลุ่มงาน (มีเอกสารแนบ) 
  - ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ วารสาร สคล.๒ ฉบับที่ ๓ 



 ๔.๗ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา 
  - เสนอเพ่ืออนุมัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการส่งตรวจชิ้นเนื้อ จาก รพ.พุทธชินราช เป็น
ศูนย์ lab ธนบุรี เนื่องจาก รพ.พุทธชินราชไม่รับตรวจแล้ว (ที่ประชุมอนุมัติ) 
  - เสนอจาก ผอ.รพ.น้ าหนาว หากจะซื้อ VTM ซึ่งเหลือ ๓๐ อัน ให้ซื้อได้เลยโดยใช้เงินบริจาค 
  - เสนอขอเจ้าหน้าที่ข้ึนเวรเสริม ในกรณีที่มีการตรวจคนไข้โควิด – ๑๙ แล้วมีท า lab หรอืx-ray 
ในช่วงเวลาเดียวกันให้ตามคนขึ้นเสริมได้ โดยได้ค่าตอบแทนตามเกณฑ์การเบิก OT ตามวิชาชีพ 
 ๔.๘ กลุ่มงานการพยาบาล 
  - เวชภัณฑ์โควิด อัตราคงคลัง ๓ เดือน 
   - เสื้อกันฝน ๕๗๖ ชิ้น 
   - face shield  ๒๘๖ ชิ้น 
   - cover all  ๑๐๐ ตัว 
   - ถุงมือ ไนไตร  ๘ คู่ 
 ๔.๙ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
  - รายได้นอกเวลาราชการ ๕,๐๕๔ บาท  ช่วงนี้งดอบสมุนไพร เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
 ๔.๑๐ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
  - รายได้นอกเวลาราชการ ๖,๒๐๐ บาท 
  - วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นวันนักกายภาพ จะจักกิจกรรมค านวณ body fat ขอเชิญทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.๑๑ งานเวชระเบียน 
  - clinic นอกเวลาวันพุธ มีปัญหาเรื่องการรอ visit นาน ดังนั้นให้แผนกต่างๆที่นัดผู้ป่วย ส่งรายชื่อ
มาในเวลาราชการเพ่ือที่จะได้ท าการ visit ให้ก่อนการใช้บริการ 
  - OPD จะมีการสุ่มตรวจ  
 ๔.๑๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  - เสนอให้การตรวจผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม กรณีรับยาโรคเรื้อรัง ให้นัด F/U ทุกเดือนเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่มีมูลค่ามาก (ให้ไปทบทวนมูลค่าค่าใช้จ่ายแล้วเสนออีกครั้ง) 
  - สสจ.เพชรบูรณ์ แจ้งเลื่อนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปี ๒๕๖๔ เลื่อนไปไม่มีก าหนด 
เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด 
  - การลงข้อมูลประวัติการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการ สามารถลงข้อมูลได้ในปุ่มช้องทางลัด คือ ปุ่ม 
CF ในหน้าซักประวัติของทุกแผนก ยกเว้นแผนกทันตกรรม ไม่มีปุ่มนี้ปรากฏ ดังนั้นให้แต่ละแผนกลงข้อมูลด้วย 
  - เน้นย้ าเรื่องการลงข้อมูลการรักษาให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนที่จะให้ผู้ป่วยไปติดต่อช่องการเงิน 
โดยเฉพาะผู้ป่วยสิทธิช าระเงิน 
  - ผู้ป่วยที่เป็น อสม. หรือญาติสายตรง อสม. สามารถนอนห้องพิเศษได้ โดย อสม. ไม่ต้องจ่าย
ส่วนเกิน แต่ญาติสายตรงจ่าย ๕๐ % (จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็น อสม. มายื่น) 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุม 

๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
๑.๑ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง 
- กลุ่มงานเภสัช ขอซื้อกล่องใส่ยา ๗ อัน (คนขายขายข้ันต่ า ๑๒ อัน) จึงขอซื้อเพ่ิม (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานการพยาบาล ขอซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของ IPD  (อนุมัติใช้เงินบ ารุง) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อโทรศัพท์ไร้สาย  (อนุมัติ) 



- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน ๒ อัน  (อนุมัติ ๑ อัน) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ซื้อพัดลมติดผนัง  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ซื้อพรมเช็ดเท้า (อนุมัติ ให้ดูในคลังพัสดุก่อน) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เก้าอ้ีแถว (ไม่อนุมัติ ให้ใช้เก้าอ้ีสีฟ้าแทน) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เก้าอ้ีพลาสติก (ไม่อนุมัติ ให้ใช้เก้าอ้ีสีฟ้าแทน) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อล๊อกเกอร์เก็บของ ๑ ตู้ แบบมีกุญแจ (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อนาฬิกาแขวนผนัง (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อเก้าอ้ีกรมมีล้อ ๒ ตัว (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อชั้นวางรองเท้า (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อชั้นวางของ ๙ ช่อง เปลี่ยนเสื้อผ้า (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อถังดับเพลิงสีเขียว ๑ ถัง (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเภสัช ขออนุมัติจ้างท าสติ๊กเกอร์ยา  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขออนุมัติจ้างท าสติกเกอร์ติดหน้าต่างทั้งหมด (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเภสัช ขออนุมัติท าจุดป้องกันโควิด (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขออนุมัติซื้อตู้เย็น ๕.๒ คิว  (ไม่อนุมัติ ให้เอาอันเก่าของโรงครัว) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขออนุมัติซื้อแผ่นประคบเย็น  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขออนุมัติซื้อถังขยะทั่วไป ๒ อัน  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขออนุมัติซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก ดิจิตอล  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอซื้อสติ๊กเกอร์ติดประตูเปลี่ยนเสื้อผ้า  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขออนุมัติท าป้ายฝ่ายฯ  (อนุมัติ) 
- กลุ่มงานเภสัช ขออนุมัติข้ึนเวร OT เสริมในวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย  (อนุมัติ) 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ และด าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 
...........................................  นางสาวสุพรรณี   ฤาชา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
...........................................  นายวิทูร   ศรีค า  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


