
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 9/2560วันที่ 6 ตุลาคม 2560 

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
......................................................................... 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.40น. 
ผู้มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ    ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลมิพระเกยีรต ิ
2. ทพ.อตินาต     ธรรมรัชสุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
4. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
5. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ 
6. นางอุมาพร  หินันท์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
7. นางเพ็ญณัฎฐา  ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
8. นางสาวกชกร   ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
10. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
11. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
12. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
13. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
14. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
15. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
16. นางอรรจมาภรณ์ ตระกูลเรืองศรี  หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
17. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
18. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
19. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
20. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
21. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
22. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
23. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
24. นางเจนสุดา    พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
26. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
27. นางจันทิมา    แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
28. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
29. นางปิยะฉัตร    นันทกุล   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
30. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
31. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
32. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
33. นายสืบสกุล  ทับทิมอ่อน  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
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34. นางสาวมลนิกา   เหง้ามูล   นักจัดการงานทั่วไป  
35. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 
36. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
2. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
4. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
5. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
6. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
7. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
9. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
10. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
11. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
12. นางพรหมพร   สมจันทร์  เภสัชกรช านาญการ 
13. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรปฏิบัติการ 
14. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
15. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
17. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
18. นางพัทธมน   ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
19. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต  
20. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
21. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 -ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การให้วัคซีน HPV ขอให้ลงข้อมูลเข็มแรก จึงจะได้รับจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 
1.2 VDO conference ถ้ามีการใช้งาน ขอให้มีการลงทะเบียนการใช้งานด้วย จะได้รู้ปริมาณการใช้ 
1.3 เงินเหลือจ่ายของงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560   
1.4 การก าหนดค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนดค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด “ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค” ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอให้
หน่วยงานน าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน 

1.5 CCTV ในรถ Refer ให้โรงพยาบาลจ่ายค่า SIM ในราคาประมาณ 700 บาท/เดือน 
1.6 เงินประกันสังคมจากโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดสรรให้ได้รับถึง 31 มีนาคม 2560 แลว้ 
1.7 เงิน OP PP 50% แรก จะได้รับภายในเดือนตุลาคม 2560นี้ และเหลืออีก 50% จะได้รับภายในเดือน

มกราคม 2561 
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1.8 เงิน IP จะได้รับเป็นรายเดือน ตามผลงานที่ส่งเบิก 
1.9 เรื่องจากกรมการจังหวัดชัยภูมิ ประกาศพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือผุ้ประบสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  

10 อ าเภอ 49 ต าบล 492หมู่บ้าน    
1.10 สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ทกซูรี่” ช่วงวันที่ 15-26 

กันยายน 2560 
1.11 การติดตามงบค่าเสื่อม  
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560(เอกสารหมายเลข 1 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

เงินท่ี สปสช.สนับสนุน จ านวนเงินท่ีจัดซื้อจริง เงินเหลือจ่ายจากงบค่าเสื่อม เงินท่ีจัดซื้อจริง เงินคงเหลือค่าเสื่อม 
11,866,013.83 7,787,153.38 4,078,860.45 65.63 34.37 

1.12 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
เดือน สิงหาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว(โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล15 แห่ง) 

งบดุล งบสัมพันธ์ งบดุล งบสัมพันธ์ 
ส่งงบแล้ว ส่งงบแล้ว ส่งงบแล้ว ส่งงบแล้ว 

หมายเหตุ   ที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 
          1.13 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 (เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

สถาน
บริการ 

งบด าเนินงาน 
คงเหลือ 

เบิก 
คิดเป็น % ได้รับการ

จัดสรร 
ค่าวัสด ุ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าตอบแทน
(OT) 

ค่าสาธารณูฯ รวมเบิก 

สสอ.ภูเขียว 370,461.55 147,248.71 77,386.00 23,900.00 121,775.88 370,310.59 150.96 99.96 

ที่ประชุม   รับทราบ                    
 1.14 แจ้งผลการคัดเลือก “องค์กร อสม.สร้างสุขภาพและผลงานนัวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขต     
เขตสุขภาพท่ี 9” ด้วยส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมคัดเลือกองค์กร อสม. 
สร้างสุขภาพ และผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขตระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา         
มีผลการประกวดดังนี้  
 ผลการคัดเลือก องค์กร อสม.สร้างสุขภาพระดับเขต เขตสุขภาพท่ี9 
  รางวัลชนะเลิศ  องค์กร อสม. อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
  รางวัลรองชนะเลิศ องค์กร อสม.  อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  รางวัลชมเชย  องค์กร อสม. อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
     องค์กร อสม. อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลการคัดเลือกผลงาน “นวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 9” 
  รางวัลชนะเลิศ  ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  รางวัลรองชนะเลิศ ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
  รางวัลชมเชย  ต าบลขนาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
     ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

1.15  สรุปผลการประชุม อปสข. (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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1.16 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 5 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

1.17 การปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว ส าหรับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัด สป.สธ 
(เอกสารหมายเลข 6 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

           1.17 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน กันยายน 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
                  ระหว่างวันที่ 1-23 กันยายน 2560 พบผู้ป่วยจ านวน 13 ราย พบที่เกษตรสมบูรณ์ และแก้งคร้อ 
อ าเภอละ 2 ราย เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า จัตุรัส บ าเหน็จณรงค์และเทพสถิต อ าเภอละ 1 ราย อ าเภอภูเขียว พบผู้ป่วย 
4 ราย 

        ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 กันยายน 2560  พบผู้ป่วย 37,.60 ราย อัตราป่วย 
37.08 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 54 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 4         
ของเขตบริการสุขภาพที่ 9  และอันดับที่ 65 ของประเทศ อ าเภอภูเขียว พบผู้ป่วย 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
39.31 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต (เอกสารหมายเลข 7 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 ปฎิทินการท างานส าหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมุลสวัสดิการสังคม  
(e-social welfare) (เอกสารหมายเลข 8 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
  1.19 เรื่องการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีแผนออกหน่วยที่ อ.ภูเขียว 
ใน วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561  ที่บ้านหนองไรไก่ หมู่ที่ 12 ต าบลโคกสะอาด อัตราก าลัง 40 คน ยานพาหนะ
รถยนต์2คัน งบประมาณ 2,800 บาท และประเมินผล คุณภาพชีวิต 22 ตัวชี้วัด 
(เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

 1.20 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
       การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ครั้ง

ที่9/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 ได้พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริหารหรือหน่วยงานสาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
ได้ยื่นความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ โดยโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้นจ านวน  2 ราย 
ได้แก่ 1.นางสาวผาณิตา ปานนาค นายแพทย์ปฏิบัติการ 2.นางสาวชนมน ลีโทชวลิต นายแพทย์ปฏิบัติการ 
  1.21 ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง “ การก าหนดค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด ”   
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 
(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีข้อแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอรับรองรายงาน 
              การประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา   -ไม่มี- 
3.2 เรื่องอนุมัติ   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอติดตามเรื่องการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (UPS) ของตู้เย็นเก็บเลือดซึ่งได้รับการ

อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับมอบของจากงานพัสดุ 
ที่ประชุม   รับทราบ และมอบให้งานพัสดุเร่งรัดด าเนินการส่งมอบให้โดยเร็วที่สุด 
 4.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ขอติดตามเรื่องการให้เลือดผู้ป่วยผิดคนผิดตัว ซึ่งผู้รับผิดชอบไม่ได้ แจ้งข้อมูล
ให้กับทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลติดตาม KPI ตัวนี้ 
ที่ประชุม   รับทราบ และมอบให้งานความเสี่ยงส่งข้อมูลให้กับทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 

5.1 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
       5.1.1 ขอแจ้งเวลาการปริ้นใบเบิกอาหารผู้ป่วย ส าหรับหอผู้ป่วยใน ดังนี้  
                 มื้อเช้า : เวลา 05.00-05.30 น.,  มื้อกลางวัน  : เวลา 10.00-10.30 น., 
มื้อเย็น  : เวลา 14.00-14.30 น. 

      ขอความร่วมมือในการสั่งอาหารให้ครบทุกเตียง  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร ให้โทรแจ้งที่          
กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โทร 400 และ 401 และกรณีที่พนักงานบริการอาหารไปบริการแล้ว ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ประจ าหอผู้ป่วย ตรวจสอบใบเบิกอาหารจากพนักงานด้วย หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
       5.1.2 การขอสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
      ขอความร่วมมือหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการจัดประชุม อบรม การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หรือกิจกรรมที่ส าคัญอ่ืน ๆ ให้ท าบันทึกข้อความ
เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพื่อรับทราบและอนุมัติ รวมถึงใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ยกเว้น 
กรณีท่ีเป็นโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
      5.1.3 ทบทวนเรื่องอาหารบริการผู้ป่วยห้องพิเศษ 
     กรณี NPO : แนวทางเดิม หอผู้ป่วย/หน่วยงาน จะติดป้ายสีชมพู เขียนข้อความว่า “ผู้ป่วยงดรับประทานน้ า
และอาหาร” และ“อาหารส าหรับญาติเท่านั้น” (ในส่วนผู้ป่วยสามัญไม่ได้ติดป้าย) หารือว่าจะยังคงให้ใช้แบบเดิมหรือไม่ 
ที่ประชุม   รับทราบ ขอให้ใช้แนวทางเดิม และให้พยาบาลเป็นผู้ก ากับเวลาแจกจ่ายอาหารเพื่อสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วย 
 5.2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2560 
กิจกรรม จ านวน/ราย ร้อยละ 

1. จ านวนบุคลากร ทั้งหมด 565 - 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 528 93.45 
3. จ านวนบุคลากรที่ยังไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 27 4.78 
    3.1 กลุ่มงานการแพทย์ 11  
    3.2 กลุ่มการพยาบาล  9  
    3.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 1  
    3.4 กลุ่มการจัดการ  3  
4. จ านวนบุคลากรลาศึกษาต่อ 1 0.18 
5. จ านวนบุคลากรตั้งครรภ์  7 1.24 
6. จ านวนบุคลากรลาคลอด 2 0.35 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
                 5.3.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

               ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ มีความประสงค์จะท าการ
พัฒนาด้านข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ เพ่ือให้มีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนระบบงานบริหาร บริการ และวิชาการ การติดตามก ากับผลงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ รวมถึงการให้
ค าปรึกษาด้านสารสนเทศ จึงได้ก าหนดให้มีศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานและองค์กร ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตงานในลักษณะ       
การเชื่อมโยงระบบงานภายในกลุ่มงาน และระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
       5.3.2 การสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

                          1) งานแผนงานขอแจ้งก าหนดการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนางาน 
ระหว่างวันที่ 2-16 ตุลาคม 2560 เพ่ือน าปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา เป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท า
แผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนางานในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงาน 
                          2) งานแผนงานแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 และตัวชี้วัด
ตาม Service Plan (เอกสารหมายเลข 12)  
ที่ประชุม   รับทราบ 
                 5.3.3 การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนภูมิภาค 
                          ตามที่กระทรวงมหาไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์      
ของประชาชนส่วนภูมิภาค จังหวัด/อ าเภอละ 1 แห่ง  ซึ่งอ าเภอภูเขียว ได้ก าหนดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
ส่วนภูมิภาค ของอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยก าหนดตามวัน เวลา ตามหมายก าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 ตุลาคม 2560) ณ วัดป่าภูเขี ยว หมู่ที่ 1 ต าบล                 
ผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยและส านักใน
พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพียงกัน และอ าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนภูมิภาค ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามค าสั่งเลขที่ 367/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 
(เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) ในส่วนการมอบหมายตามค าสั่งให้โรงพยาบาลภูเขียว                 

ศูนย์ข้อมูล 

ข้อมูลประกันสุขภาพ 

1. ประเมินขึ้นทะเบียนหนว่ย
บริการ 
2. ติดตาม KPI QOF 
3. ติดตามข้อมูลการเรียกเก็บตาม 
    ชุดสิทธิประโยชน์กองทุนต่าง ๆ 

ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ระบบข้อมูล   43 แฟ้ม 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน 
   หนว่ยงาน เช่น RM เฝ้าระวังโรค   
   ออนไลน์และการคืนข้อมูล รพ.สต. 
3. ดูแลคลังข้อมูลสุขภาพอ าเภอ 
 

ข้อมูลเวชระเบียน 

ติดตามการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพข้อมูล ความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน 
 

ข้อมูลแผนงาน 
 

1. ติดตาม KPI ส านักตรวจ   
   และประเมินผล และ PA 
2. น าเสนอผลงานตาม KPI   
   ต่อผู้บรหิารการประชุม  
   กม.บริหาร/คปสอ.  
   รายเดือนและรายไตรมาส 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายปรเมษฐ์ แควภูเขียว + ทีมผู้ประสานงาน คือ ผู้ไดร้ับมอบหมายของบุคลากรในกลุ่มงานประกัน ฯ 

สถานที่ :  ช้ัน 3 อาคารผู้ป่วยนอก 4 ช้ัน 
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เฉลิมพระเกียรติ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว รับผิดชอบด้านการจัดหน่วยปฐมพยาบาลประจ า ณ พิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ (วัดป่าภูเขียว) 
ที่ประชุม   รับทราบ 

5.4 คณะกรรมการหมวด 3 : การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน 
                แนวทางการจัดกิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพิเศษของโรงพยาบาล โดยการจัดตั้งทีม
เชิงรุก เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการมารับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาระบบบริการ โดยก าหนดกิจกรรมดังนี้ 
  1. เข้าตรวจเยี่ยมห้องพิเศษ ในทุกวันจันทร์,พุทธ,ศุกร์ 
  2. ทีมตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย แพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาระบบบริการ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

5.5 กลุ่มงานการจัดการ 
                รายงานจ านวนบุคลากร ประจ าเดือน กันยายน 2560 (เอกสารหมายเลข 14 : ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล)  

      1) ข้าราชการ   จ านวน 218 คน  
      2) ลูกจ้างประจ า  จ านวน   17 คน  
      3) พนักงานราชการ   จ านวน     3 คน      
      4) พกส.   จ านวน 174 คน  
      5) ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน   88 คน  
      6) ลูกจ้างรายวัน  จ านวน   74 คน  

 รวม   จ านวน 574 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 การร่วมกิจกรรมงานบุญที่ วัดป่าห้วยกุ่ม 

        ตามท่ีวัดป่าห้วยกุ่มจะจัดงานบุญกฐินประจ าปี 2560 ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 และ งานรดน้ า         
ขอพรหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2560 จึงขอแจ้งกิจกรรมและเชิญชวน
บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมท าบุญที่วัดป่าห้วยกุ่ม โดยมีก าหนดการ  

       รอบท่ี 1 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 และ รอบท่ี 2 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2560  ซึ่งโรงพยาบาลได้ร่วม
ท าบุญ และสนับสนุนกิจกรรมในงานบุญครั้งนี้ ดังนี้ 
ที ่ วันที่/เวลา กิจกรรม 

1 7-8 ตุลาคม 2560 (ตลอดงาน) 1.การจัดท าโรงทาน เริ่มจ่ายอาหารเที่ยงวันท่ี 7 จนถึงวันท่ี 8 รวม 4 มื้อ 
โดยมอบผู้ประสานงาน/จัดกิจกรรมหลัก คือ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

7 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. 1.ถวายปัจจัยท าบุญงานกฐิน โดยผู้อ านวยการและหน.กลุ่มงาน/บุคลากร รพ. 
(เชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกนั ที่โรงทานของโรงพยาบาล ณ วันปา่หว้ยกุ่ม เวลา 12.00 น.) 

8 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. 
                      เวลา 10.00 น. 

1. ร่วมท าบุญใส่บาตร ณ วัดป่าหว้ยกุ่ม 
2. ร่วมทอดกฐิน 

2 15-16 ตุลาคม 2560 
(เริ่ม 12.00 ถึง 12.00 น) 

1.การจัดท าโรงทาน เริ่มจ่ายอาหารเที่ยงวันท่ี 7 จนถึงวันท่ี 8 รวม 4 มื้อ 
โดยมอบผู้ประสานงาน/จัดกิจกรรมหลัก คือ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. 1.ถวายปัจจัยท าบุญกับหลวงพ่อ โดยผู้อ านวยการและหน.กลุ่มงาน/บุคลากร รพ. 
(เชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกนั ที่โรงทานของโรงพยาบาล ณ วันปา่หว้ยกุ่ม เวลา 12.00 น.) 

16 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. 
                        เวลา 10.00 น. 

1. ร่วมท าบุญใส่บาตร ณ วัดป่าหว้ยกุ่ม 
2. รดน้ าขอพรจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 



๘ 
 

        การจัดเตรียมสถานที่ และไฟฟ้าส่องสว่าง โดย คุณสุรชาติ บุษราคัม คุณปรเมษฐ แควภูเขียว และ          
งานซ่อมบ ารุงโรงพยาบาล เริ่มวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 และ 13-17 ตุลาคม 2560 
                  การหน่วยปฐมพยาบาล ที่ประกอบด้วย รถ EMS พร้อมเครื่องมือ เวชภัณฑ์ และบุคลากร โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงานการพยาบาล 
 การจัดรถไปร่วมงานของโรงพยาบาล ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะไปร่วมงานทั้ง 2 รอบ ขอให้แจ้งรายชื่อ
กลุ่มงานการจัดการ (หน.กลุ่มงานการจัดการ) 
  6.2 งานการเงินขอแจ้ง ตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะงดแจกสลิปเงินเดือน โดยสามารถเข้าดูได้ด้วย
ตัวเองในเว็บไซด์ ของทางรพ.ผ่านระบบ I-Salary 
  6.3 หอผู้ป่วยพิเศษ ขอแจ้งแนวทางการจองห้องพิเศษ ผู้ที่ลงข้อมูลการรับจองนั้นต้องลงข้อมูลการจองให้
ครบถ้วนในระบบ หากเป็นการรับจองจากบุคคลภายนอกต้องแจ้งผู้รับผิดชอบห้องพิเศษ คุณยุพิน เพชรน้อย ทุกราย 
  6.4  งานเอดส์ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมอบรม ความรู้เรื่องโรคเอดส์ วันที่ 27 ต.ค. 2560 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30น. 

 
 
 
 


