
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
ครั้งที่ 11/2562 วันที ่9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.ปริญญา พวงศรีทอง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
2. ทพ.กนกวรรณ     เจริญกวินโรจน์  ทันตแพทย์ชำนาญการ 
3. นางประไพ  พวงช่ืน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
4. นายชัชวาลย์ ศรสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางสาวอนินธิชา เสถียร   เภสัชกรปฏิบัติการ 
6. นายภูมิพิพัฒน์ แห้วเพ็ชร   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
7. นายรณวิชญ์ ศรีสุวรรณ์  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
8. นายอดุล   สิทธิการ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวปิยาภรณ์ มายา   นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
10. นางสาวณิชารีย์ คงเวียง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุมาลี บุญธนาพิศาล  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวชญาณัฐ   แจ่มฟ้า   นักโภชนาการ 
13. นางบุญช่วย พิลึกดีเดช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. นางทิพาพร น้อยสวรรค์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15. นางสาวพรทิพย ์ เล่าปิ่นกาญจน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16. นางกัญญารัช ยาวิลาส   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
17. นางสาวสุมาลี วังสีราช   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
18. นางสาวเมตตา หวังสุข   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวอรนุช  วะหาโร    นายแพทย์ชำนาญการ  ติดราชการ 
2. นายวิทยา สุขารมณ์   พนักงานขับรถยนต์ ส.2  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 นายนแพทยป์ริญญา  พวงศรีทอง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1. จากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวดั วันที่  30 กันยายน 2562 
(กวป.สสจ. อุทัยธานี) 
-เอกสารแนบท้าย- 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 
  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี 10/2562 

1. การส่งแผนปฏิบัติการ/เงินบำรุง ปี 2563 
(1) ดำเนินการขั้นตอนการรวบรวมแผนของแต่ละกลุม่งาน และกำหนดส่งแผนเงินบำรุงและแผน Plan Fin โดยการ

พิจารณาในที่ประชุม กบร.ก่อนเพือ่ปรับแผนฯก่อนส่งให้ สสจ.อุทัยธานี โดยกำหนดประชุมพิจารณา ในวันท่ี 10 
ตุลาคม 2562 และส่งแผนวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  ที่ สสจ.อุทัยธาน ีโดยให้มีการพิจารณาไม่ให้เพิ่มรายได้ ให้
พิจารณาการลดรายจ่ายเป็นหลัก หรือถ้าจะเพิม่รายได้ ให้เพิ่มในส่วนของ UC IP แต่ให้พิจารณาการลดรายจา่ย 

 



2. ติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณ 
• สรุปเงินบำรุงตามประเภทแผนจดัซื้อ/การซ่อมต่างๆ ปี 2562 
• งบค่าเสื่อม ปี 2563 งบ 70% 20% ได้รับการอนมุัติแผนจากเขต แต่ยังไมไ่ด้การโอนเงินเพื่อดำเนินการ โดยมี

จำนวน 28 รายการ ในส่วน 20% มีการสร้างหลังคาโรงรถของโรงพยาบาล 
3. สถานการณ์การเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 และระดับวิกฤติทางการเงิน 

• ติดตามค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
o ค่าไฟฟ้า 174,116 บาท เพิ่มขึ้น 3 หมื่นจากเดือนกันยายน 2561 เนื่องจากมีการเปิดตึกแพทย์แผนไทย

หลังใหม่ ผอ.ให้พิจารณาพลังงานทางเลือก โดยได้รบัสนับสนุนแอรข์องกระทรวงพลังงานทดแทนฯ และได้
ขอสนับสนุนโซล่าเซลล์ไปแล้วและพลังงานจังหวัดไดเ้ข้ามาตรวจสอบ 

o ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 28,000 บาท ลดลง เนื่องจากราคานำ้มันที่ลดลงด้วย 
o ค่าน้ำประปา 37,838 บาท มีการใช้งานสองระบบถ้าระบบหลักชำรดุจะมีการซื้อน้ำจากการประปาภมูิภาค

จึงจะทำให้ค่าน้ำสูงถึง 6 หมื่น 
• ติดตามรายไดจ้ากกรมบญัชีกลาง มีการส่งเบิกไปดังน้ี 

o สิทธิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง OP=405,543 บาท IP=113,144 บาท 
o สิทธิการรักษาพยาบาล อปท. OP=45,000 , IP=27,400  
o สิทธิการรักษาพยาบาล กทม. OP=9,833 , IP=1,340 
o รวมยอดทีส่่งเบิก 690,000  บาท 
o เฉลี่ยประมาณรายได้ 6xx,xxx มากที่สุดเมื่อมีการตรวจสุขภาพกลุม่เบิกได้ประมาณ 750,000 บาท ผอ.ให้

วิเคราะห์แยกกลุม่งานท่ีให้บริการ เพื่อให้รู้ว่าต้องมีการเพิม่การให้บริการที่จุดไหน และพิจารณาการเพิ่ม
รายได้ที่ละเอียดและลงลึกเพิ่มขึ้น และต้องส่งผลการวเิคราะห์ให้กับผู้ให้บริการแต่ละหน่วยด้วยเพื่อกระตุ้น 

• SUM adj.RW = 154.13 และ CMI=0.57 ให้ทีมวิเคราะห์การเพิ่มรายได้ เช่น รพ.หันคาได้ CMI=0.9 นโยบายให้
มีการรีวิวแฟ้มเวชระเบยีนให้ละเอยีดมากขึ้น ให้การประสานกับองค์กรแพทย์ เช่น การเปลีย่นรหสั Coder ที่มี
การไดร้ับชดเชยมากขึ้น ซึ่งผลการได้รับชดเชยจากสิทธ์ิ UC=6xx,xxx บาท หลังมีการหักเงินเดือนแล้วประมาณ 
4 แสน 

4. ติดตามการตรวจสุขภาพประจำปขีองบุคลากรในโรงพยาบาล 
• มีการชะลอการตรวจสุขภาพเนื่องจากเครื่อง X-Ray ชำรุดมาประมาณ 1 เดือน และไดร้ับการประสานงานไปขอ

ยืมเครื่องมาจากโรงพยาบาลห้วยคต และดำเนินการติดต่อการซ่อมกำหนดให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และให้
พิจารณาการใช้ในเคสที่จำเป็น  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอในที่ประชุม 

1) กลุ่มงานการแพทย ์
-ไม่มี- 

2) กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผูบ้ริโภค 
o แจ้งการจัดโครงสร้างบุคลากร และอัตรากำลังพลและเวลา ให้มีเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียน 
o แจ้งการออกดำเนินการออกตรวจคลินิกโรคเรื้อรังประสานงานกับเครือข่าย รพ.สต.เดือนละ 2 ครั้ง  
o การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ผ่าน HA ขั้น 3 เตรียมรับประเมินต้นปี 2564 และมีการปรับเปลีย่นทีมทำงานใน

บางส่วน 
o RDU ผ่านขั้น 3 
o รพ.สต.ติดดาว ได้ประสานการดำเนินงานกับ รพ.สต.ต้องเพิ่มใหไ้ด้ครบ 75%(50%=25%) 
o โครงการจดัซื้อยาร่วมเป้าหมายผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 ผลงาน ตามเขตร้อยละ 30 
o แผนการจดัซื้อยาและเวชภณัฑไ์ม่ใช่ยาให้ลดปรมิาณการใช้ไดเ้พราะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง 
o การลดการแออัด ถ้าไม่มีปญัหาการรอคอย ก็ไม่ต้องดำเนินการได ้
o การกำหนดรายการยาสมุนไพรใหม่ มีการจ่ายยาน้อยลง ให้ดำเนินการแพทย์คู่ขนาน และการขอเอกสาร

ประกอบการดำเนินงานเรื่องน้ำมนักัญชา เนื่องจากการเปลี่ยนผู้บรหิาร 
o การปรับเปลี่ยน One Day Dose สำหรับ IPD 
o การดำเนินงาน Med Record Sign ให้ดำเนินการแบ่งความรับผิดชอบตามเภสัชแตล่ะคน 



o การดูคลังยาที่ รพ.สต.จากเคยดำเนินการเดือนละครั้งให้ตรวจสอบทั้งคุณภาพและปรมิาณใหม้ากกว่าเดิม 
o การจัดซื้อยาทุกๆ ไตรมาสและสามารถปรับแผนได้ 

3) กลุ่มงานทันตกรรม 
o การบริการทันตกรรม ถอด อุด ขดูส่งเสริมป้องกันโรค มีทันตแพทย ์4 คน มีเฉพาะทางด้านต่างๆ ทันตาภิบาลใน 

รพ.2 คน และใน รพ.สต. 5 คน การให้บริการฟันปลอม 
o คลินิกนอกเวลาวันทำการ เวลา 16.00-20.00 น.และวันหยุด เวลา 08.00-16.00 น.เป็นลักษณะการจ้างแบบ

เหมาจ่ายให้กับทันตแพทย์ซึ่งไมคุ่ม้กับการอยูป่ฏบิัติงานนอกเวลาราชการ และขอปรับให้การจ้างทำเปน็แบบ 
Work Load จะสามารถดำเนินการเพิ่มผูป้่วยในการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการสิทธ์ิเบิกไดม้ากขึ้น 

o การให้บริการสิทธ์ิ UC ให้มารบับริการในเวลาเท่านั้น  
o ผู้ช่วยทันตแพทย์ มี 4 ท่าน 
o ขอสนับสนุน Mobile Unit ซึ่งอนมุัติตามงบค่าเสื่อมปี 2563  

4) กลุ่มงานการพยาบาล 
- งานผู้ป่วยนอก 
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิหตุฉกุเฉินและนติิเวช 
- งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
- งานการพยาบาลผู้คลอด 
- งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 

o แจ้งการให้บริการตามงาน แจ้งการปิดห้องผ่าตัด และการปรับและปิดบริการห้องคลอด เคสปกตสิ่ง รพ.หนอง
ฉาง เคสเสี่ยงสูงส่งต่อ รพ.อุทัยธานี 

o อัตราการกำลัง 28 คน ตรงตามโครงสร้าง 
o OPD (5-2) 
o IPD (3-3-3) อัตราการครองเตียงเฉลี่ย 121.57%(30เตียง) , 82.87%(44เตียง)   
o ER+LR (5-3-3) 

o การไดร้ับการอบรมหลักสตูรเฉพาะทางระยะสั้น 
o การบริหารพยาบาล = หัวหน้าพยาบาล 
o โรคเรื้อรัง (ผู้รับผิดชอบงาน) 
o สุขภาพจิต 1 คนปฏิบตัิงานท่ี IPD ขอเพิ่มอีก 1 คน เพื่อปฏิบัติ OPD ในงานสุขภาพจิต 
o พยาบาลควบคมุการตดิเช้ือ กำลังส่งอบรมปีนี ้

o ผลงานตามมาตรฐาน ISO และดำเนินงานลดกระดาษ 
o การพัฒนางาน 

o การคัดกรอง คัดแยก ของผู้ป่วย 
o การควบคุมการติดเชื้อ 
o การพยาบาลผูสู้งอายุ/Palliative Care 

o ขอสนับสนุน 
o เรื่องการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในช่วงเช้า 
o การประชาสัมพันธ์เรื่องสารสนเทศโรคตา่งๆในชุมชน 

o ชมรมคณุธรรม ท่ีกลุ่มการพยาบาลเข้าเกี่ยวข้องด้วย มีชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน/ทำบุญต่างๆ/จติอาสา 
o การเปิดพิเศษรวม จะเพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่ ทีมมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอตัรากำลังคน แต่ลักษณะ

การสร้างไมเ่หมาะสมกับการเปดิให้บริการ 
o การจัดอัตรากำลังคนให้บริการผู้ปว่ยนอก เนื่องจากมีการเปดิจุดคดักรองผู้ป่วยทำให้อัตราพยาบาลคดักรอง

น้อยลง เนื่องจากไปปฏิบตัิงานท่ีจดุอื่น ทำให้การบริหารจัดการอัตรากำลังคนน้อยลง ให้เตรียมข้อมลูในการ
ประชุมเฉพาะพยาบาลอีกครั้ง 

o จุดบริการผู้ป่วยนอกเสี่ยงต่อการตดิเช้ือในเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล โดยเฉพาะวัณโรค ระบบการระบายอากาศ 
o จุดบริการอุบัติเหตุยังคับแคบ ให้ขยายไปห้องคลอดเดิม ให้ออกแบบแต่ไมเ่ร่งด่วนเพราะใช้งบประมาณสูง 

5) กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
o การบริหารงานแบ่งงานตามกลุ่มวยัและประสานงานกับ รพ.สต. 



o การดำเนินงานทางการออกตรวจ รพ.สต.โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และในหน้าท่ีงานมีพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไปไปอยู่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรฯ์ ทำให้การประเมนิความเพียงพอของพยาบาลไม่ตรงตามข้อมูล
จริง 

o การดำเนินงานอนามยัสิ่งแวดล้อม (ผ่านเกณฑร์ะดับ Premium โรงงานน้ำตาลผ่านประเมินระดับประเทศ
เหรียญเงิน) , Green & Clean (ผา่นระดับ Plus) , พชอ. 

o PCC ในเขตเมือง เขตอำเภอสว่างอารมณ์ และมีการวางแผนการเปดิ PCC เพราะต้องมีแพทย์ที่ผ่านการอบรม
ออกให้บริการตามมาตรฐาน และใหแ้พทย์ออกตรวจตาม PCC  

o งานพระราชพิธี วันสวรรคตของรชักาลที่ 9 และวันปิยมหาราช มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลไปแทน
ผู้อำนวยการ  

6) กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
o อัตรากำลังตามโครงสร้าง พัสดุ และตรวจสอบภายใน 5 มิติ ติดตามการจัดซื้อ 
o นักโภชนการ รับผิดชอบพัสดุทางด้านอาหารสด จนกระทั่งมีเจ้าหนา้ที่ธุรการมาใหม่หรือมาเพิ่มถึงใหป้รับเปลีย่น

ได ้
o การเสนอหนังสือรออนุมัตผิู้อำนวยการโรงพยาบาล ใหง้านบริหารฯเข้าเสนอ ทุกกลุ่มงานให้บริหารฯก่อน แล้ว

ติดตามหนังสือหลังการเกษียรหนงัสือ ถ้ามีหนังสือท่ีหายออกจากแฟ้มไปให้ไปตามได ้
o แจ้งมาตรการให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ตามตัวช้ีวัด

ที่ 5 เรื่อง การปฏิบัติงานตามหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่
คาดหวังรายใด ไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ำ
กว่า ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง หรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย หรือระดับที่คาดหวัง ให้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ออกจาก
ราชการ กรณี ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง เนื่องจากมี
คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับท่ีกำหนด แล้วแต่ประเภทของเจ้าหน้าท่ี อย่างเคร่งครัด 

▪ ได้แนบเอกสารตาม QR Code นี ้
 
 
 
 
 
 

7) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย ์
o การแบ่งงานตามโครงสร้าง หน้างานทางด้านการตามจ่าย การเรยีกเก็บ การทำแผน การดำเนินงานดา้น

เทคโนโลย ี
o การขอรับสนันสนุนพยาบาลมาช่วยงานเวชระเบียน งานพัฒนาบุคลากร งานเวชศาสตร์ตา พยาบาลเวชศาสตร์

ครอบครัว งานคุณภาพ งานการเงนิ งานแผนฯ เนื่องจากความชำนาญของงาน   
o การขอสนับสนุนงานพยาบาลจติเวช มาดำเนินงานการตลาดจัดเก็บรายได้ เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มงานจติเวชฯแล้ว

ต้องมีพยาบาล มาปฏิบัติงานการตลาด และการให้บริการฝังเข็มจะรับทุกสิทธ์ิ มีการชำระเงินเองและสิทธ์ิเบิกได้
จะเสยีค่าบริการนอกเหนือจากการสแกนบัตรแล้วอีก 50 บาท 

o มีการปฏิบตัิงานเทคโนโลยี บุคลากร 3 ท่าน กำลังดำเนินงานการจดัการพัสดุเป็นโปรแกรมของเขต 2 และของ 
สบส.ในการบริหารจัดการสถานะเครื่องมือทางการแพทย์ 

o การดำเนินงานด้าน firewall รอขออนุมัติ 
o งานประกันฯ การดำเนินงาน UC รอยต่อ 
o การดำเนินงาน Smart Hospital เรื่องคิว โดยรองบประมาณในการดำเนินงานเรื่องคิว ช่ือ ระบบตรวจ ระบบ

จ่ายยา รอดสูถานการณ์ของโรงพยาบาลใหญ่ๆก่อน 
8) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

o อัตรากำลัง 4 ท่าน (ข้าราชการ 2 , พกส.1 , ลูกจ้าง 1 )  
o การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16.00-20.00 น.และมีการเรียก On Call ได้ตั้งแตเ่วลา 20.00-08.00 น.) 



o การจัดทำแผนฯขอจัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากแผนฯปี 2562 จำนวน 3.9 ล้าน แต่ใช้จริง 3.7 ล้าน 
และแผนฯปี 2563 จัดทำแผนฯแล้วขอมา 4.4 ล้าน  

o การส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล คือ ไทรอยด์และขอเลือด ประมาณ 2 หมื่นบาท/เดือน ใช้ระบบ LS Program 
และผา่น LA ขั้น 2 

o ขอสนับสนุนการขอกั้นห้องย้อมเชื้อ ซึ่งได้รับสนบัสนุนจากงบค่าเสื่อมปี 2563 แล้ว 
9) กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  

o อัตรากำลัง 3 คน (ข้าราชการ 1 , พกส. 2) สอบถามอัตราการคงอยูข่องบุคลากร 
o การบริการวันทำการจันทร์ - ศุกร ์และมีการให้บริการ รพ.สต. 8 ครั้งต่อเดือน และมีการออกคดักรองเบาหวาน 
o การให้บริการนอกเวลาราชการ มทีุกสิทธ์ิไม่ได้จำกดัเฉพาะเบิกได้ 
o รายได้รวมทุกสิทธ์ิ ประมาณวันละ 8,000 – 10,000 บาท UC จะบนัทึกส่งเบิกตามสิทธ์ิ 150 บาท/ราย และอัตรานัก

กายภาพ 1:10 (UC ประมาณ 10 กว่าราย , เบิกได้ประมาณ 5 คน) 
10) กลุ่มงานรังสีวิทยา 

o อัตรากำลัง 2 คน (นักรังสี ข้าราชการ 1 ราย , ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำ 1 ราย) 
o การให้บริการในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 16.00-20.00 น. เช่าเครื่องอ่าน 4 หมื่นกว่าบาท  
o แจ้งการชำรุดของเครื่อง X-Ray 

11) กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
o อัตรากำลัง 4 คน (นักโภชนาการ 1,แม่ครัว 3) ปฏิบัติงานแตล่ะวันๆละ 3 คน(นักโภชนาการ 1,แม่ครัว 2)  
o ดำเนินงานการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุอาหารสด 
o งานโภชนาการมอบหมายให้พยาบาลช่วยในการปฏิบตัิงานดูแลผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง 

12) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
o อัตรากำลัง 2 คน (ข้าราชการ 1 ราย และ นักแพทย์แผนไทย ลูกจา้ง 1 ราย มีการออกให้บริการช่วยคลินิก

ฝังเข็มในช่วงบ่ายทุกวันอังคารและมีแผนฯการให้บริการในการตลาด , ลูกจ้างรายคาบ 2 คน) 
o การให้บริการเป็นการแพทย์คู่ขนาน คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกกายภาพ คลินิกภูมิแพ้และคลินิกไมเกรน 
o ในเรื่องการนวดแบ่งเป็นการให้บรกิาร 4 ช่วง  

▪ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 08.30-10.30 น. 
▪ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 10.30-12.00 น. 
▪ ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ 13.00-14.30 น. 
▪ ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ 15.30-16.00 น. 
▪ ช่วงที่ 5 ตั้งแต่ 16.30-18.00 น. 
▪ ช่วงที่ 6 ตั้งแต่ 18.00-20.00 น. 

o งานอบสมุนไพร จะใช้ในการอบสมุนไพรและกลุ่มบำบดัยาเสพติด 
o งานสุมยาในผู้ป่วยหอบหืด  
o คลินิกดูแลหลังคลอด ครั้งละ 500 บาท 
o คลินิกบ่งต้อด้วยหนามหวาย สัปดาห์ละ 20 ราย และทำ 3 วันต่อครัง้ 
o การให้บริการ IMC ทำเรื่องการนวด กุยท้อง 
o คลินิกข้อเข่าเสื่อม พอกร้อนและพอกเย็น  
o การจ่ายยาสมุนไพร 
o การปรุงยาเฉพาะราย ใช้รหัสยา 24 หลัก ได้ขออนุญาตแล้ว ได้ 5 รายการ ได้แก่ พญายอ ยากล้วย ยาต้มรางจดื  
o จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยแต่ละวัน สิทธ์ิเบิกได้ 10 ราย/หมอนวด 2 คน ถ้ารวมทุกสิทธ์ิประมาณ 20 ราย บรกิาร 4 คน

ในการนวด มี 4 เตียง ควรเพิม่หมอนวด  
o รางวัลต้นแบบ 2 ปีซ้อน 
o การให้บริการที่ รพ.สต.แล้วนำมาบันทึกท่ีโรงพยาบาล โดยใช้รหัสแพทย์แผนไทย 
o ขอความต้องการเครื่องอบสมุนไพร ซึ่งได้ขอไปในงบค่าเสื่อม ปี 2563 แล้ว แล้วให้วางแผน 1 ตู้ต่อ 1 คน เพื่อ

ป้องกันการแพร่เช้ือ ให้แจ้งแต่ละหน่วยที่ของบ 
o ขอความต้องการเครื่องปรับอากาศ อนุมัติ 1 ตัว สำหรับเจ้าหน้าท่ี 
o คนไข้บ่งต้อไมไ่ด้คดิค่าบริการ ในเขตตามระบบ แต่นอกเขตต้องเก็บเงินให้ไปศึกษาตามปกต ิ



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองท่ีศูนย์คุณภาพแจ้งให้ทราบ 
1. การพัฒนาคุณภาพ (มาตรฐาน HA และมาตรฐาน ISO) 

o การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ผ่าน HA ขั้น 3 เตรียมรับประเมินต้นปี 2564 และมีการปรับเปลีย่นทีมทำงานใน
บางส่วน  

2. งานพัฒนาบุคลากร (HRD)  
o แจ้งการโยกย้าย 
o การรับนักศึกษาฝึกงานของหลายสถาบันนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข มีทั้งประเภทท่ีขอรับสนับสนุน

แหล่งฝึก จะมีบ้านพักให้และบางสถาบันไม่ได้ขอรับการเป็นแหล่งฝึก จึงไม่มีบ้านพักให้ 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

1. เรื่องการจัดซื้อยา เนื่องจากขาดยาประมาณ 50 รายการในคลัง ผอ.ให้ดำเนินการขอจดัซื้อและบริหารจัดการในไตรมาสไม่ให้
เกินแผนฯ โดยขออนุมัติจดัซื้อมาตามระบบ 

2. แผนการขอซื้อยา วสัดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม ใหส้่งภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ให้ดำเนินการจัดทำแผนและเสนอ ผอ.
เพื่อเร่งดำเนินการส่งแผนให้กับ สสจ.ต่อไป 

3. ที่ปรึกษากองทนุ สปสช.มอบหมายคุณชัชวาลย์ ศรสุวรรณ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
4. การดำเนินงานทางทันตกรรม การให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ค่าตอบแทนตาม Work Load ให้ได้ 35 ราย/วัน ไม่

ต้องจำกัดคิวและกระตุ้นการมารับบริการของผู้มสีิทธ์ิเบิกได้ และการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการนัน้ให้สำหรับทันตแพทย์
เท่านั้น ไม่ได้ให้ทันตาภิบาลเป็นผูป้ฏิบัติงาน เนื่องจากความน่าเชื่อถือของการทำงานและเป็นไปตามงานของทันตแพทย์ที่มี
หน้าท่ีในการรักษาพยาบาลช่องปาก ส่วนทันตาภิบาลนั้นหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกันโรคทางทันตกรรม 

5. ผอ.จะเดินสำรวจโรงพยาบาล และรับฟังทุกความเห็น สามารถแจ้งให้ทราบได ้
6. การลงตรวจ OPD ผอ.จะมีการลงตรวจ ขอให้วางแผนการปฏิบัติงานในการทำบัตรและส่งตรวจให้กับ ผอ.ด้วย เพื่อมา

ให้บริการ ณ จดุการให้บริการผู้ปว่ยนอก ให้ดำเนินการผ่องถ่ายความแออัดของผู้ป่วย ไมร่ะบุห้องตรวจว่าจะใช้ห้องไหน แต่
ให้ทำป้ายช่ือติดหน้าห้องตรวจ 

 
  
เลิกประชมุเวลา 16.00 น. 

  
ลงช่ือ                              ผู้บันทึกการประชุม    ลงช่ือ                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายอดุล  สิทธิการ)                          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์       

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 


