
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 7/2560วันที่ 10 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
......................................................................... 

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 1ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 MIS ODS  
1.2 RDU 
1.3 GREEN AND CLEAN HOSPITAL ให้มีนโยบาย มีกิจกรรมที่ชัดเจน 
1.4 เรื่องกรอบอัตราก าลัง ให้มี 80% ของกรอบ ถ้าจะมีมากกว่านี้ ต้องดูปริมาณงาน ดูภาระหน้าที่ 
1.5 Happy MOPH ต้องพัฒนางาน พัฒนาคน 
1.6 PCC มีกรอบต าแหน่งช านาญการพิเศษ ได้จังหวัดละหนึ่งคน และควรได้ติดดาวก่อน 
1.7 รพ.สต. ติดดาว ก าหนดเป้าหมาย 25% ของ รพ.สต.ทั้งหมด ขอความร่วมมือในการพัฒนา  
       รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2560 นั้นผลการประเมินโดยคณะกรรมการทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ า เภอ ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 อ าเภอภูเขียวนั้น มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 5 ดาว 11 แห่ง ระดับ 5 ดาว 4 แห่ง และ    
ทีมพ่ีเลี้ยงมีแผนเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง อีกครั้งในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 -16.30น. 
เป้าหมาย รพ.สต.บ้านลาด โดยทีมท่ีจะเข้าตรวจเยี่ยมคือทีมท่ี 2 
(เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.8 ผลงาน TB ซึ่งมผีลการด าเนินการยังต้องพัฒนา  และ MDR TB ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ 
1.9 น้ าท่วม ขอความร่วมมือในการการเตรียมความพร้อมปังกัน และรายงานสถานการณ์ 
1.10 งบค่าเสื่อมปี 2561 ขอให้เตรียมให้พร้อมในการด าเนินการ พ้ืนที่อาจได้รับงบประมาณในสัดส่วน 

70% หรือ 90%  
1.11 การด าเนินการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ขอความร่วมมือในการท าลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุ่งลาย 

และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ            
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ต้นปีวันที่ 1 มกราคม – 22 กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วย 

155 ราย อัตราป่วย 13.62 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง คือ อ าเภอบ้านเขว้า ภูเขียว 
และภักดีชุมพล อัตราป่วย 56.75, 31.29 และ 16.15 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย
อันดับ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 63 ของประเทศ  
(เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.12 ความครอบคุลมในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่    
1.13 การปลูกต้นดาวเรือง เพ่ือให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง พระ

ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
1.14 เงินประกันสังคมจากโรงพยาบาลชัยภูมิ จะได้ภายใน สิงหาคม 2560 
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1.15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่เข้าร่วม LTC มี 2 แห่ง ซ่ึงควรส่งสมัครภายใน สิงหาคม 2560 
         ตามที่ สปสช.เชิญชวน อปท สมัครเข้าร่วมด าเนิน LTC ตั้งแต่ปี 2558-2560 จังหวัดชัยภูมิ             
มีพ้ืนที่ อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 121 แห่ง จากจ านวน อปท. 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.21               
ยังเหลือพ้ืนที่ อปท. ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมจ านวน 21 แห่ง จึงขอให้อ าเภอช่วยประสานการด าเนินงาน LTC              
ให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ภายในปี 2561 ด้วยทั้งนี้ ให้ส่งหนังสือตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ สปสช. 
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

1.16 โรงพยาบาลแก้งคร้อ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องในโอกาส       
พิธีเปิดอาคาร 114 เตียง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 (หลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม เป็นองค์ในการรับผ้าป่าฯ) 

1.17 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน พบว่า ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ยังเป็นปัญหา          
ซึ่งต้องมีการพัฒนา(เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 การด าเนินงานตาม PLANFIN ขอให้เป็นไปตาม PLAN ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ควรมีเหตุผล                   
ที่สอดคล้องกัน เช่น อาจเกิดจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ช่วยดู UNIT COST ด้วย 

1.19 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ พบมากท่ีสุดที่ ภูเขียว HFM พบมากที่สุดที่ อ าเภอภูเขียว 
1.20 FM ฝากหาคนมาเรียน  
1.21 การด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข : AHNC           

ขอให้ด าเนินการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งในปี 2561  
1.22 การจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ใช้แนวทางตาม พรบ. ฉบับใหม ่(ด าเนินการให้ถูกต้อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 

สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  
1.23 การติดตามงบค่าเสื่อม 
        งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดชัยภูมิปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม2560 
จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

เงินท่ี สปสช.สนับสนุน จ านวนเงินท่ีจัดซื้อจริง เงินเหลือจ่ายจากงบค่าเสื่อม เงินท่ีจัดซื้อจริง เงินคงเหลือค่าเสื่อม 
11,866,013.83 4,750,999.99 5,494,193.01 40.04 46.30 

(เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.24 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เดือนมิถุนายน 2560 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล15 แห่ง) 
งบดุล งบสัมพันธ์ งบดุล งบสัมพันธ์ 

ส่งงบแล้ว ส่งงบแล้ว ส่งงบแล้ว ส่งงบแล้ว 
หมาเหตุ   1) ที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม2560 
 (เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.25 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 (เอกสารหมายเลข 3:ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

สถานบริการ 
งบด าเนินงาน 

คงเหลือ 
เบิกคิด
เป็น % ได้รับการ

จัดสรร 
ค่าวัสด ุ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าตอบแทน
(OT) 

ค่าสาธารณูฯ รวมเบิก 

สสอ.ภเูขียว 355,461.55 146,751.71 72,466.00 23,900.00 107,627.06 350,744.77 4,716.78 98.67 
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 1.26  ผลการประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)  
(เอกสารหมายเลข 6 :ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.27 ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค) และสรุปผลการบันทึกข้อมูล
ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (เอกสารหมายเลข 7 :ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.28 โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพ่ือผุ้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม2560 โดยแบ่งเส้นทางการเดิน วิ่ง ปั่น 7 วัน 7 สาย จังหวัดชัยภูมิได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดหานักวิ่งเข้ารวมกิจกรรม ในสาย C วันที่ 25 สิงหาคม 2560  
โดยปล่อยตัววิ่งจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถึงโรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด
นครราชสีมา (เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.29 การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการเบิกจ่ายเงิน เพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์               
และเภสัชกร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีการพิจารณาและอนุมัติ รายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร             
ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ที่ปฎิบัติงานในหน่วยบริหารหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนได้ยื่นความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ คณะกรรมการได้
พิจารณาคุณสมบัติแล้วมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ จึงพิจารณาอนุมัติ จ านวน 70 ราย ซึ่งเป็นบุคลากร
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 2 ราย ได้แก่ 1) นส.ปฐมาภรณ์ ส าแดง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 2) นายติณณ์ 
เกียรติโชติชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ  
ที่ประชุม   ............................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 
2560 (เอกสารหมายเลข 8) 
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา   
                 3.1.1 กลุ่มงานการจัดการ ขอพิจารณาใช้แนวทางการเคลมประกัน 
................................................................................................................................................................................. 
ที่ประชุม  ................................................................... .............................................................. 

3.2 เรื่องอนุมัติ 
                    3.2.1 กลุ่มงานการจัดการ ขออนุมัติจัดท าที่จอดรถจักรยานยนต์ ส าหรับเจ้าหน้าที่  1  แห่ง    
................................................................................................................................................................................. 
 
ที่ประชุม  .................................................................. ............................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 
 5.1 งานระบาดวิทยา 
       5.1.1 สรุปผลการด าเนินงานติดตามตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอภูเขียว ประจ าเดือน 
กรกฏาคม 2560(เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       5.1.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DHF DF  DSS) จังหวัดชัยภูมิ ประจ าสัปดาห์ที่ 31 
(วันที่ 30 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2560) (เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       5.1.3 สรุปสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 

5.2 งานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.2.1 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกท่านร่วมพิธีเปิดการอบรมฟ้ืนฟูสภาพคนพิการ 

ขาขาด  ในวันที่  25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว เวลา 9.00 น  โดย นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม  

      5.2.2 แจ้งความก้าวหน้าการของบอบรมผลิตดอกไม้จันทน์  จากพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนุษย์ จะมีการพิจารณาโครงการในวันที่  15  สิงหาคม 2560 หากได้รับการอนุมัติงบประมาณ            
ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและช่วยกันผลิตดอกไม้จันทน์
ร่วมกับคนพิการในวันที่  8 กันยายน  2560 ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว หากไม่ได้รับการอนุมัติงบ ขอหารือ 
ทางคณะกรรมการบริหารว่า จะยังคงให้มีการจัดกิจกรรมผลิตดอกไม้จันทน์ หรือไม่ 

      5.2.3 เนื่องจากอาคารเวชกรรมฟ้ืนฟูที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน 
พิการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน   2560 จงึขอหารือว่า ทางกลุ่มเวชกรรมฟ้ืนฟู อยากจัดท าบุญ
เลี้ยงพระอาคารใหม่เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงานและโรงพยาบาล และท าบุญเนื่องจากเป็นการปรับปรุง
อาคารเก่าเพ่ือใช้งานใหม่   
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 

5.3 กลุ่มงานการจัดการ 
                 งานการเงิน และการบัญชี เรื่องรายงานทางการเงิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 12 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                          1) รายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ/ 
เทียบแผน  แผนทั้งปี ผลงาน ค่าท่ีควรเป็น 

รายรับ 278,935,000.0 343,535,323.53    
รายจ่าย 280,568,800.0 315,042,838.47    
รายรับ(สูง/ต่ า)กว่ารายจ่าย -1,633,800.0    28,492,485.06    
                           2) อัตราส่วนการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

รายการ เกณฑ ์ ผลงาน ความหมาย/แปลผล 
1. Current Ratio 1.5 1.72 การบอกถึงความสามารถในการช าระหนี้หมุนเวียน ค่ายิ่งสูงยิ่งดี 
2. Quick Ratio 1 1.51 การบอกถึงความสามารถในการช าระหนี้หมุนเวียนเร็ว ค่ายิ่งสูงยิ่งดี 
3. Cash Ratio 0.8 0.28 การบอกถึงความสามารถในการช าระหนี้หมุนเวียนด้วยเงินสด และ

รายการเทียบเท่าเงินสด ค่ายิ่งสูงยิ่งดี 
4. Risk Scoring 0 1 ความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝ้าระวังทางการเงินใน 7 ระดับ ค่ายิ่งต่ ายิ่งดี 
5. เงินทุนหมุนเวียน 51,277,335.49  NWC<0 
6. ก าไรสุทธิ 28,492,485.06  NI<0 
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                  3) ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบ Quick Method 
ประจ าเดือน ผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) 

ค่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าของโรงพยาบาล แปรผล ค่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าของโรงพยาบาล แปรผล 

พฤษภาคม 60 773.80 607.83 ผ่าน 15,863.13 17,942.65 ไมผ่่าน 
เทียบเคียงกับ รพช.ขนาด 150-179 เตียง  ขนาดประชากร 30,000–110,000 คน 
 ที่ประชุม   ............................................................................................................... ......................... 
 5.4 กลุ่มการพยาบาล 

      5.4.1 การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสู่ AEC ส าหรับบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายพยาบาลทีป่ฏิบัติงานให้บริการ  ทุกหน่วย รวมทั้งหน่วยงาน Back Office  ที่เก่ียวข้อง พยาบาล 14
คน, หัวหน้างานกลุ่มการพยาบาล 15 คน Back Office  10 คน,รวม 39 คน ดังนี้ 
หน่วยงาน จ านวน หน่วยงาน จ านวน หน่วยงาน จ านวน(คน) 
1. หน.งานในกลุ่มการฯ 15 คน 6. เวชระเบียน 1 คน 11. ธุรการ 1 คน 
2. OPD  2 คน 7. X-ray 1 คน 12. กายภาพ 1 คน 
3. ER 2 คน 8. งานประกันฯ 1 คน 13. งานค าปรึกษา 1 คน 
4. LR  1คน 9.เภสัช(ยาOPD+IPD) 2 คน 14. PCC.รพ.ภูเขียว 1 คน 
5. ICU 1 คน 10. การเงิน 1 คน รวม 39 คน 

     5.4.2 การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล รพช.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง “การน ามาตรฐานรายโรคสู่การปฏิบัติ”  

             วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ประชุมเทียบเคียงคุณภาพ ภาคเช้า เรื่อง คุณภาพของ 
ER ,OPD,MDR ภาคบ่าย  การจัดงานมุฑิตาจิตส าหรับพยาบาลที่จะเกษียน  ปีงบประมาณ 2560 

     5.4.2 รับสมัครหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
 ที่ประชุม   ............................................................................................................... ......................... 

5.5 ศูนย์คุณภาพและพัฒนาระบบบริการ 
      5.5.1 รายงานและติดตามผลการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการน าองค์กรและ

วัฒนธรรมความปลอดภัย ของบุคลากรโรงพยาบาล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560) (เอกสารหมายเลข 13)              
ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงาน ช่วยติดตามการบันทึกข้อมูลของบุคลากร ให้ครอบคลุมด้วย 

5.6  งานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5.6.1 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ที่ 

เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่  11  สิงหาคม  
2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
                 5.6.2 พัฒนาแนวทางการขอใบชันสูตรบาดแผล/ชันสูตรพลิกศพ (ทีม IM แจ้งรายละเอียด) 
              5.6.3 สรุปข้อคิดเห็นของผู้มารับบริการ/เจ้าหน้าที่  
 

ข้อคิดเห็นของผู้มารับบรกิาร/เจา้หน้าท่ี ผลการพิจารณา/ผลการทบทวน 
1. ข้อเสนอแนะ   

     1.1 อยากให้มีห้องน้ า/ห้องอาบน้ า (เรือนพักญาติ)   

     1.2 มีผู้ป่วยลื่นล้ม ทางต่างระดับหน้าห้องฉุกเฉิน 
(หากทางโรงพยาบาล จะปรับปรุงจะดียิ่งขึ้น)  

 

     1.3 อยากให้โรงพยาบาล ปรับปรุงเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ ทางจราจร เนื่องจากผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ สับสน  
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              5.6.3 สรุปข้อคิดเห็นของผู้มารับบริการ/เจ้าหน้าที่ (ต่อ) 
ข้อคิดเห็นของผู้มารับบรกิาร/เจา้หน้าท่ี ผลการพิจารณา/ผลการทบทวน 

     1.4 หอผู้ป่วยพิเศษฯ มีพยาบาลน้อย บางครั้งผู้ป่วยมี    
ความต้องการให้ช่วยเหลือพร้อมๆ กันท าให้ไม่ทันเวลา 

 

     1.5 อยากให้มีที่นั่งส าหรับญาติ หน้าห้อง ICU   

2. ข้อชมเชย   

    2.1 หอผู้ป่วยพิเศษฯ  (ชั้น 4) ให้บริการดี รวดเร็ว  
เอาใจใส่  (5 เรื่อง) 

 

    2.2 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ให้บริการดีมาก 
(พญ.โอทนี  ใจดีและเก่ง)  

 

3. ข้อร้องเรียน     

3.1 แพทย์พูดจาไม่ไพเราะ (3 เรื่อง)   

    3.2 ไม่พอใจค่าบริการขอใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีการเรียก
เก็บไม่เท่ากัน  

 

    3.3 มารับบริการที่ ER นอกเวลา ไม่พอใจที่พยาบาล       
ต่อว่า “ท าไมถึงมารักษาเวลานี้”  

 

    3.4 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จ่ายยาช้ามาก   

    3.5 การขอใบรับเคลมประกัน ช้ามาก รอนาน (1 เดือน) 
และอยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพูดจาให้ดีกว่านี้  

 

    3.6 รอรับบริการที่ ER นานมาก (2 เรื่อง)   

    3.7 มาติดต่อย้ายสิทธิ์ (นอกเวลา) แต่สอบถามเจ้าหน้าที่
ห้องบัตร ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน จึงมานอกเวลาอีกครั้ง ท าให้
เสียเวลา  

 

    3.8 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ตึกศัลย์ ชาย) พูดจาไม่น่าฟัง ไม่
สนใจ ตอบค าถามของผู้ป่วย  

 

    3.9 พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตึกศัลยกรรมชาย         
พูดไม่ไพเราะ หน้าบึ้ง ไม่สนใจตอบค าถามผู้ป่วยและญาติ  
หมายเหตุ  ผลการทบทวน  
เกิดใน case Fx Femur  ซึ่งผู้ป่วยเคลื่อนไหวล าบาก และมี
อาการปวดมาก ท าให้ยากในการเปลี่ยนผ้าปูเตียงหรือน าส่ง
ผู้ป่วยไป X-ray จึงก าหนดให้พยาบาลมาช่วยดูแล  
ถ้าในกรณีของ case ที่มีความเสี่ยง เช่น หลังผ่าตัด TKA,  
THA Bipola, upper abdomen 

 

    3.10 ห้องท าบัตรพูดไม่เพราะ  
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             5.6.4 ประเด็นปรึกษาหารือ 
เหตุการณ์ ผลการพิจารณา/ผลการทบทวน 

1. ความวิตกกังวลจากการได้รับรังสี CT ของหน่วยงาน
ยานพาหนะ  

 

2. ขอหารือเรื่องการรถยนต์ส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากมีอายุการ
ใช้งานมานาน ดังนี้  

2.1  รถ Refer (เบอร์ 16) ทะเบียน กค-1575 ชัยภูมิ  
อายุการใช้งาน 10 ปี (ตั้งแต่ปี 27 ก.ค.50-ปัจจุบัน)   
ระยะทางวิ่ง 628,019 กม. 

2.2  รถ Refer (เบอร์ 17) ทะเบียน กค-4765 ชัยภูมิ  
อายุการใช้งาน 8 ปี (ตั้งแต่ปี  5 ก.พ. 2552–ปัจจุบัน)  
ระยะทางวิ่ง 582,000 กม. 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 ขอหารือเรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรโรพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ              

ในปีงบประมาณ 2560 
6.2 ร่างแนวทางการด าเนินการร่วมของหน่วยไตเทียมและโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ           

(เฉพาะกรณี) 
ที่ประชุม   ............................................................................................................... .................................................. 
 
เลิกประชุม เวลา ................น. 


