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วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ  หองประชุมเคียงสัตบรรณโรงพยาบาลวังโปง 

------------------------------- 
รายนามผูรวมประชุม 
นายแพทยสุรศักดิ์ จนัทรเกตุ  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง   ประธาน 
ทพญ.นิธินันท สกุลทอง   หัวหนากลุมงานทันตกรรม   รองประธาน 
แพทยหญิงธนาภรณ โทศิริกุล  นายแพทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา   หัวหนากลุมงานการพยาบาล   กรรมการ 
นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพฯ   กรรมการ 
นางอักษิพร บุญแจง   หัวหนากลุมงานบริการดานปฐมภูมิฯ  กรรมการ 
นางสาวสมทรง สีที   หัวหนางานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรรมการ 
นางวีณา ศรีเบญจมาศ   หัวหนางานพยาบาลดูแลผูคลอด   กรรมการ 
นางสุนิสา  ขันทอง   หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน   กรรมการ 
นางสาวมณฑา ศรีทอง   หัวหนางานผูปวยนอก    กรรมการ 
นางสาวมันทนา คำสอนทา  หัวหนากลุมงานรังสีการแพทย   กรรมการ 
นายอนุสรณ แกวเพียร   หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย   กรรมการ 
นางสาวปริญญา ปองภัย   หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู   กรรมการ 
นางสาวจิตรา อินปลดั   หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทย   กรรมการ 
นางธนิษฐอร สุรัฐนันทศิริ   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  กรรมการ 
นายไพรัตน ฉัตรทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   เลขานุการ 
นายเสกสิทธิ์ ศรีดี   เภสชักรชำนาญการ 
นายเชษฐา อินทรลับ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

รายนามผูไมมาประชุม 
นายไพโรจน สุรัฐนันทศิริ   หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมฯ   กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระกอนการประชุม 

1.แสดงความยินดีกับงานแพทยแผนไทยท่ีไดรางวัลชนะเลศิอันดับท่ี 2 ในการประกวดพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติดาน
แพทยแผนไทยระดับโรงพยาบาลชุมชน วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 เขารับโลรางวัลโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูมอบรางวัล 
2.งาน To be number 1 ประเภทสถานศึกษาสามารถคงสถานะโรงเรียน To be number 1 ระดับทองไว เพ่ือเขาสูระดับ
เพชรตอไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.สรุปการประชุม คปสจ.เดือน พฤศจิกายน 2564 
- ความครอบคลุมในการฉีดวัคซีน 
 - เพชรบูรณ ฉีดรอยละ 64.85 เม่ือเทียบกับทะเบียนราษฎร 
 - อำเภอวังโปงอยูในระดับกลาง รอยละ 57.97 เม่ือเทียบกับทะเบียนราษฎร รอยละ 76.20 เม่ือเทียบกับ
ประชากรจากการสำรวจ  

นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา ประชากรประมาณ 3,000 คน ท่ียังไมไดรับการฉีด ขอมูลจากการ
สำรวจ วิธีการท่ีจะดำเนินการตอไปจะตองใชมาตรการเชิงรุกตามหมูบานและฉีดผูท่ีสนใจในการรับวัคซีน 
2.ยอดการจัดสรรงบเงินกูโควิด 
- เครื่องใหสารละลายโดยใชกระบอกฉีด 1 เครื่อง เปนเงิน 50,000 บาท 
- เครื่องกระบวนการฟนคืนชีพผูปวย (Auto pulse) 1 เครื่อง เปนเงิน 1,000,000 บาท 
- เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร 2 เครื่อง เครื่องละ 800,000 บาท รวมเปน 1,600,000 บาท 
- เครื่องติดตามการทำงานและสัญญานชีพ 12 เครื่อง เครื่องละ 150,000 รวมเปน 1,800,000 บาท 
- เครื่องผลิดออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 30 เครื่องเครื่องละ 40,000 บาท รวมเปนเงิน 1,200,000 บาท 
- เครื่องใหออกซิเจนดวยอัตราการไหลสงู 4 เครื่อง เครื่องละ 200,000 บาท เปนเงิน 800,000 บาท 
- เครื่องเอกซเรยเคลื่อนท่ีดิจิตอลไมนอยกวา 300 mA 1 เครื่อง เปนเงิน 5,150,000 บาท 
- ตู Isolation สำหรับเคลื่อนยายผูปวย 2 เครื่อง เครื่องละ 180,000 บาท เปนเงิน 360,000 บาท 
- อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบจายอากาศบริสุทธิ์ 4 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท 
รวมเปนเงิน 12 ลานบาท 

นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง กลาววา เปนงบท่ีไดรับแจงจัดสรรแตตัวเงินยังไมมา ยอดท้ังหมด 12 ลานบาท 
และมีรายการเพ่ิมเขามาเปนรถพยาบาล Ambulance ในราคา 1.7 ลานบาท โดยไดรับการจัดสรรทุกโรงพยาบาล  
3.งบคาเสื่อมป 2565 วงเงิน 3,673,863.44 บาท 
- เครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 300 กิโลวัตต วงเงินรอยละ 10 เปนเงินจำนวน 1,814,000.00 ใชเงินสมทบบริจาค
จำนวน 114,000 บาท 
- เครื่องซักผาแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน 805,000.00 ใชเงินบริจาค
สมทบจำนวน 437,177.56 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) วงเงินรอยละ 70 
เปนเงินจำนวน 30,000.00 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) วงเงินรอยละ 70 
เปนเงินจำนวน 176,000.00 บาท ใชเงินบำรุงสมทบ 88,000 บาท 
- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอบพรอมท่ีวัดสวนสูง วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน 20,000.00 บาท 
- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดลอเลื่อน วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน 25,000.00บาท 



- เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสำหรับศูนยสุขภาพชุมชน วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน  30,000.00 บาท  
- ยูนิตทำฟน วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน  460,000.00 บาท ใชเงินบำรุงสมทบ 290,000.00 บาท 
- ปรับปรุงระบบไฟฟาเมนเครื่องปรับอากาศอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน  430,000.00 
บาท ใชเงินบำรุงสมทบ 230,000.00 บาท 
- ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขาย Server Room วงเงินรอยละ 70 เปนเงินจำนวน 203,041.00 บาท 
- เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 700 ลิตร (Pre-Post Vac) วงเงินรอยละ 20 
เปนเงินจำนวน 840,000.00 บาท 

นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง กลาววา งบประมาณรอยละ 10 และ 20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปน
ผูดำเนินการจัดซ้ือจัดหาให ในสวนของงบรอยละ 70 ทางโรงพยาบาลวังโปงเปนผูดำเนินการเองและงบไดโอนเขา
มายังโรงพยาบาลแลวในสวนของครุภัณฑ ผูเก่ียวของสามารถดำเนินการทำบันทึกขอจัดซ้ือจัดหามายังงานพัสดุ 

นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา งบประมาณจากเขตท่ีไดรับจัดสรรมาจากเขตสุขภาพท่ี 2 จำนวน 3 
ลานบาท แบงเปนปรับปรุงโครงสรางหองฉุกเฉินและหองคลอด สวนท่ีเหลือจะนำไปใชชำระหนี้คางจาย 
4.การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564  
- กลุมงานเภสัชกรรม รับหนาท่ีการจัดเวที 
- กลุมงานทันตกรรมและปฐมภูมิ รับหนาทีจัดสถานท่ีและพิธีกร 
- กลุมงานบริหารท่ัวไป จัดหาของขวัญของรางวลัและอาหาร 
- กลุมงานประกันสุขภาพ ทำวดิีโอพรีเซนเทชั่น 
- รูปแบบการจัดงานบลูยีน 
- การแสดง 2 ชุด 
- ผูติดตามใหลงชื่อเพ่ือจัดสรรโตะไดเหมาะสม 
4.แจงการฉีดวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ท่ี อบต.ทายดง และวัดวังแชกลอย ต.วังศาล 

นางอักษิพร บุญแจง กลาววา ในวันฉีดทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไมเคลื่อนยายไปท่ี วังศาล ใหทาง 
คปสอ.วังโปง จัดสรรผูใหบริการไปยัง วังศาล ใหเพียงพอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 11/ 2564 
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2564 

ณ หองประชุมเคียงสัตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง  (ไดสงทาง Line Application) 
มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

1.AEFI จะมีการจัดประชุมวิชาการในองคกรแพทยเพ่ือแกไขปญหา 
2.ประชุมวิชาการจากองคกรแพทย ขอประชาสัมพันธในการเขารวมฟงประชุม 
3. HA รอ สรพ.แจงระยะเวลาท่ีจะเขามาประเมิน จึงตองใหแตละงานอัพเดด Service profile ใหเปนปจจุบันและ
ทางทีมศูนยคุณภาพจะขอขอมูลเพ่ิมเติมเม่ือไดรับความชัดเจนจาก สรพ. 
4.การดำเนินงาน NCD ในรปูแบบ One stop service ในการคัดกรอง NCD ในกลุมเสี่ยง 

นางอักษิพร บุญแจง กลาววา ขอนัดประชุมในวันท่ี 4 มกราคม 2565 เพ่ือหาขอสรุปในการดำเนินงาน 
5.แนวทางการดำเนินงานในกลุมผูปวยท่ีไมไดรับการฉีดวัคซีนเขามาใชบริการในโรงพยาบาล 

นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา สำรวจและใหแยกกลุมท่ียังไมไดรับการฉีดวัคซีนออกเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูท่ีไมไดรับการฉีดและผูท่ีฉีดแลว พรอมกับสงผูปวยไปรบัการฉีดวัคซีน 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.หัวหนากลุมงานบริหาร 
1.เงินคงเหลือประจำวัน 

 

 

 

 



 

นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา งบเงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงคใหดำเนินการเพ่ือใหตัดงบไดเลย 

 



 

 



 

 



 
นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา ในสวนของหองทันตกรรมนัน้ผูรับเหมาดำเนินการติดไฟสองสวางหาก

แลวเสร็จใหดำเนินการตรวจงานใหเรียบรอย 
2.สถานการณการเงินการคลัง เดือน พฤศจิกายน 2564 

ระหวางเดือน สะสม

เงินบํารุงคงเหลือ 20,823,211.09          33,959,274.06          

รอจัดสรร-มีวัตถุประสงค 2,746,728.78            5,003,160.30            

เงินบํารุงใชไดจริง 18,076,482.31          28,956,113.76          

หนี้สิน 2,995,206.58            26,753,250.86          

เงินบํารุงหลังหักหนี้สิน 17,828,004.51          7,206,023.20            

จํานวนเงิน
รายการ

 
 



ผลการดําเนินงาน  คาระดับวิกฤต

Current Ratio  > 1.5 เทา 2.51 0

Quick Ratio  > 1.0 เทา 2.35 0

Cash Ratio  > 0.8 เทา 1.17 0

NWC  > 0 30,829,148.54      0

NI  > 0 14,766,254.47      0

Liquid Index สภาพคลอง ผานเกณฑ ผาน 0

StatusIndex ผลการดําเนินงานและทุนสํารองมากกวา 0 ผาน 0

Survival Index ระยะเวลาทุนสํารองพอใชจายภายใน 3-6 เดือน ผาน 0

Risk Scoll 0

หลักเกณฑ

 

 

2.ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน

การเรียกเก็บหนี้

3.ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน

การเรียกเก็บหนี้

4.ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน

การเรียกเก็บหนี้ -

5.การบริหารสินคาคง

คลัง

- UC (Average 

Collection Period-

UC)

-CSMBS (Average 

Collection Period -

CSMBS)

 SSS.Average 

Collection Period-

SSS

(Inventory 

Management)

cash <0.8P>180 วัน= 0 คะแนน

and Cash ≥0.8 P >90วัน =0 คะแนน

2.51 229.44 63.23 73.15 78.55 51.49

Cash Ratio <=60 วัน <=60 วัน <=90 วัน <=60 วัน

1.ระยะเวลาเฉลี่ยในการชําระหนี้การคา

(Average Payment Period)

 
- รายไดรวมเดือน พฤศจิกายน 2565 เปนเงินจำนวน 40,300,565.46 บาท 
- รวมรายจาย เดือนพฤศจิกายน 2565 เปนเงินจำนวน 25,534,310.99 บาท คิดเปนรอยละ 25.72 จากแผน
ประมาณการ 
- EBITDA 14,796,957.69 บาท 
3. การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  ไดรับแจงจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล  สสจ.ไดสงยันยอดเงินเดือนมาและแจง
เลื่อนเงินเดือน 2.96%  กลุมงานบริหารจะดำเนินการจัดทำวงเงินใหแตละกลุมงานเพ่ือดำเนินการตอไป 
2.หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพฯ 
1.งานศูนยจัดเก็บรายไดเดือน ธันวาคม 2564 
 - ผูรับบริการเฉลี่ย 215 คน/วัน 
 - ผูเขารับบริการผูปวยใน 23.78 คน/วัน 
 - ผูรับบริการผูปวยนอก รวมปงบประมาณ 2565 จำนวน 25,985 ครั้ง 
 - ผูรับบริการผูปวยใน รวมปงบประมาณ 2565 จำนวน 514 ครั้ง 
 - อัตราการครองเตียง ปงบประมาณ 2565 รอยละ 108.55  
 - วันนอนเฉลี่ย 3.30 วัน/คน 
 - CMI เดือน พฤศจิกายน 2564 คา CMI อยูท่ี 0.84 



 - ผลรวม Adi.RW ปงบประมาณ 2564 จำนวน 424.94 
 - เทียบขอมูลจาก IP Normal และ IP Covid ปงบประมาณ 2565 รวม 58.82/278.05 
 - สรุปรายงานจายชดเชย IP UC ปงบประมาณ 2565 

 

 - สรุปรายงานจายชดเชย  COVID ปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- เงินท่ีไดรับจัดสรรจาก สปสช.ป 2565 

 

- สรุปยอดเงินโอนกองทุน IP UC สปสช. ป 2565  



 

 - สรปุยอดเงินโอนกองทุน สปสช. 2565 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สรปุการจายชดเชยแยกรายกองทุน UC ป 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
- สรุปแผนดำเนินงาน Business plan ป 2565 



แผนเพ่ิมรายได 3,051,991.50 บาท  
แผนลดรายจาย 583,423.57 บาท 
แผนอุดรูรั่ว 2,183,581.48 บาท  

รวม Business plan ปงบประมาณ 2565เปนเงินจำนวน 5,818,996.55 บาท 

3.หัวหนากลุมงานทันตกรรม 
- แจงงานทันตกรรมเปดทำการปกติและมีเวรนอกเวลาราชการในวันจันทรถึงวันพุธ 
- จำนวนเจาหนาท่ียังไมตรวจสุขภาพฟนยังมีเจาหนาท่ียังไมไดตรวจประมาณ 50 ทาน ขอใหไปตรวจสุขภาพ

ฟนกอนวันท่ี 29 ธันวาคม 2564  
- แจงจากศูนยคุณภาพใหแตละกลุมงานจัดทำ service profile ใหเปนปจจุบัน หากตองการไฟลตัวอยาง

สามารถแจงไดท่ีศูนยคุณภาพ ในสวนของ สรพ.ท่ีจะมาตรวจนั้นเม่ือไดรับขาวสารจะแจงใหทราบโดยเร็ว 

4.หัวหนางานหองฉุกเฉิน 
 - สอบถามหลังคาหองฉุกเฉินจะแลวเสร็จกอนปใหมไดหรือไม และเสามีการทำยึดกับปายไฟหองฉุกเฉินทำให
ท่ียึดไมแข็งแรงพอท่ีจะรับน้ำหนักเสาอาจทำใหไมม่ันคง 

นางธนิษฐอร สุรัฐนันทศิริ กลาวตอบ ไมแลวเสร็จกอนปสิ้นป 2564 
นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง กลาววา ตรวจสอบแลวเสาไมไดยึดกับปายไฟหองฉุกเฉิน 

5.หัวหนางานผูปวยนอก 
 - แจงมี อุบัติการณผูปวย ARI เดินไป Swab ATK และเดินไปสงหองLAB เองซ่ึงมีความเสี่ยงในการ
แพรกระจายเชื้อ ทางคลินิก ARI อยากใหเจาหนาท่ีเปนผูสงสิ่งสงตรวจเอง 
 นายอนุสรณ แกวเพียร กลาววา ทางหองปฏบิัติการจะเปนผูไปเก็บสิ่งสงตรวจเองขอใหทางหนางานโทรแจง
ใหทราบเพ่ือใหเจาหนาท่ีไปเก็บสิ่งสงตรวจ 
 นางสาวสมทรง สีที กลาววา ในกรณีนักเทคนิคการแพทยไมวางสามารถใหลูกจางมาเก็บสิง่สงตรวจไดหรือไม 
 นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา ตองสอบถามทางหองปฏิบัติการวาหากใหเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการมา
เก็บสิ่งสงตรวจแทนนักเทคนิคการแพทยจะไดมาตรฐานทางหองปฏิบัติการหรือไม 
 นายอนุสรณ แกวเพียร กลาววา จะแจงเจาหนาท่ีใหทราบและดำเนินการตามมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ 

6.หัวหนากลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 
 - แจงแผนออกฉีดวัคซีนโควิด วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 และไขหวัดใหญ สามารถขอรับการฉีดไดท่ีจุด
ใหบริการในโรงพยาบาล(ตึกกลุมงานปฐมภูมิ) 
 นางอักษิพร บุญแจง กลาววา ในสวนผูปวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลท่ียังไมไดรับการฉีดวัคซีนขอใหสง
มาท่ีกลุมงานเพ่ือเขารับการฉีด ขอความรวมมือหนางานชวยในการใหบริการผูปวยดวย 
 นางอักษิพร บุญแจง กลาวตอ แจงเภสัชกร ในการจัดเตรียมวัคซีนเพ่ือการบริหารจัดการวัคซีนอยางมี
ประสิทธิภาพ และขอรายชื่อเจาหนาท่ีจะลงไปชวยในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 ณ บานวังแชกลอย ตำบลวังศาล 

 

 

 

7.หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 



 - แจงป 2565 จะมีการเปลี่ยนโปรแกรมการบริการจัดการยาในคลังใหม ในอนาคตจะตองใชขอมูลท่ีเปน 
ดิจิตอล มากข้ึน จะชวยแกปญหาเรื่องการบริหารจัดการยาดอยประสิทธิภาพได 

8.หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทย 
 - แจงงานแพทยแผนไทยจะเปดบริการนอกเวลาราชการในวันเสาร – อาทิตย 
 นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา สามารถดำเนินงานไดแตตองดำเนินการคัดกรองอยางเขมขนเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการใหบริการแตไมตองนัดมาทำ ATK เนื่องจากเปนผูปวยไมเรงดวนใหมาตรวจในวันเวลาราชการแทน
หากตองการรับบริการดานแพทยแผนไทย ดานกายภาพบำบัด ดานทันตกรรม  
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหเปดบริการ 
9.งานอาชีวอนามัย 
 - แจงการตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีจะดำเนินงานในชวงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2565  

นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา ใหปรึกษางานหองปฏิบัติการและงาน X-ray ใหไมตรงกับคลินิกตางๆ
เพ่ือลดความแออัด 

10.หัวหนากลุมงานกายภาพบำบัด 
 - Businessplan กายภาพบำบัด เดือน พฤศจิกายน 2564 
  จำนวนผูรับบรกิาร 112 ครั้ง 
  เปนรายไดกอนหักคาใชจาย 75,750 บาท 
  รายไดหลังหักคาใชจาย 65,520 บาท 
  รวมปงบประมาณ 2565 รายไดท้ังหมดเปนเงินจำนวน 140,810 บาท 
 - ผลการดำเนินงาน Stroke ปงบประมาณ 2565 
  ผานการ Reheb 8 ราย Admit 8 ครั้ง ไดรับการกายภาพบำบัดรอยละ 100 
  การเยี่ยมบาน อยูระหวางการเยี่ยม 8 ราย 
  การบรรลุเปาหมายทางเวชกรรม รอยละ 62.50 อยูระหวางการฟนฟู 3 ราย 
 - การเยี่ยมบานยังไมไดเยี่ยมจากสถานการณ COVID สอบถามแผนการเยี่ยมบานในเดือนมกราคมทางกลุม
งานปฐมภูมิสามารถออกเยี่ยมไดหรือไม 
 นางอักษิพร บุญแจง กลาววา ตองสอบถามไปยงัผูรับผิดชอบงานในการจัดตารางเวรในการเยี่ยมไมใหตรง
กับงาน Swab เนื่องจากเจาหนาท่ีไมเพียงพอถาหากซอนทับกัน และถาจัดตารางเวรอยางนอยทางงานปฐมภูมิจะชวย
ประสานพ้ืนท่ีได 
 - งาน IMC มีผูปวย 1 ราย เปนผูปวย SCI Admit 7 ครั้ง  
 - ขออัตรากำลังงานกายภาพบำบัดเพ่ิมเพ่ือลดภาระงานปจจุบัน 
 นายแพทยสุรศักดิ์ จันทรเกตุ กลาววา ไมสามารถจางเพ่ิมไดเนื่องจากกรอบ FTE เกินรอยละ 80 งาน
กายภาพบำบัดกรอบมีไดเยอะท่ีสุดคือ 3 คน ไมสามารถเพ่ิมไดตามกรอบ FTE  
 - ติดตามเรื่องมานในหองกายภาพบำบัดและตอเติมหองกายภาพบำบัด 
 นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง กลาววา ชางจะเขามาติดมานใหเร็วๆนี้ และงานตอเติมหองจังหวัดยังไมสงแผนการ
ปรับปรุงมาใหหากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงมาแลวจะเรงดำเนินงานใหทันที 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 



ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ไมมี 
ท่ีประชุมรับทราบ 
ปดการประชุม 16.00 น. 
 

ลงชื่อ                  ผูบันทึกรายงานการประชมุ 
            (นายไพรตัน ฉัตรทอง)  
      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
ลงชื่อ                  ผูตรวจสอบรายงาน 
    (นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศร)ี 
          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 

               ลงช่ือ                   ประธานกรรมการบริหาร 

        (นายสรุศักดิ์ จันทรเกตุ) 
     นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
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