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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   

ขอแสดงความยินกับผู้ที่ไดร้ับรางวัลและไดร้ับคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ดังนี้ 

1. งานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ  ปี 2561 “สรา้งสรรค์ ความรู้         
สู่ชุมชน 4.0” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ดังนี้ 
         1.1 รางวัลดีเด่น ประเภทงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ HbA1C โดยใช้ EDTA 
blood กับ NaF blood และ NaF-EDTA blood และการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกลูโคส โดยใช้ NaF 
blood กับ NaF-EDTA blood โดย นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
              1.2  รางวัล ดีเดน่ประเภท R2R เรื่อง การลดระยะเวลารอคอยในการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด
ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง โดย นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
              1.3  รางวัลดีเด่น  ประเภท CQI เรื่อง  การปรับปรุงแนวทางป้องกันและลดภาวะตกเลือกหลังคลอดใน
ระยะแรก โดย นางนิตยา ทองประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานห้องคลอด 
              1.4 ผลงานวิชาการได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน ประเภทงานวิจัย ได้แก่  
                    1) เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน โดย นางเจนสุดา  พรมมาบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (Oral Presentation) 
                    2) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอดโดยวิธี  Sputum AFB staining และ  
วิธีตรวจลักษณะภาพรังสีปอด โดย นายสมพร ทาบัว นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (Poster Presentation) 
              1.5 ผลงานวิชาการได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน ประเภท R2R ได้แก่  
                    1) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะบิลลิรูบิลสูงรุนแรง โดย นางจุรีรัตน์   
รัตนปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (Oral Presentation) 
                    2) เรื่อง การเพ่ิมอัตราการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ PT,aPTT ภายในระยะเวลาประกัน 30 
นาที ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย นางสาวกชทอง ทองสุขแก้ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ (Poster Presentation) 
              1.6 ผลงานวิชาการได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน ประเภท CQI ได้แก่  
                    1) เรื่อง ผลการประเมนคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในหน่วยบริการปฐมภูมิ  
(รพ.สต.) คปสอ.ภูเขียว โดย นายอังคาร อนันเต่า นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง และนางผ่องสี เพ่ือนส่งคราม นักเทคนิค
การแพทย์ช านาญการ (Poster Presentation) 
                    2) เรื่อง การด าเนินการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุชีพ ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
โดย นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นางธัญญาพร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย เภสัชกรช านาญการ  
(Poster Presentation) 

2. การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งท่ี 15  “สุขใจวัยท างาน (Mental Health in the 
Workplace)”  วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ได้รับเชิญน าเสนอผลงาน เรื่อง  การศึกษาผลของการคืนยาเก่าของผู้ป่วย
โรคจิตเวชในโรงพยาบาล โดย นางณฐพร ชัยพรมเขียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการงานสุขภาพจิต  
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ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 TO BE NO 1 จงัหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลระดับประเทศ (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ระดับเงิน) จังหวัดชัยภูมิ 

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นจังหวัดTO BE NO 1 
1.2 อาหารปลอดภัย ท าได้ดีขึ้น ในภาพรวมของจังหวัด มีการสั่งข้าว เนื้อสัตว์ พืชผัก จาก GAP เพ่ิมขึ้น 

ขอให้เพ่ิมเติมกรณีท่ีไม่ได้สั่งซื้อจากGAP ให้มีการตรวจคุณภาพโดยใช้TEST KITS อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
1.3 การด าเนินงาน “มหัศจรรย์ 1,000 วัน” ในภาพรวมมีผลการด าเนินงานในระดับดี ขอความร่วมมือ

ผู้เกี่ยวข้อง ท าให้ดียิ่งขึ้น 
1.4 สถานการโรคไข้เลือดออก พบมากช่วงนี้ ขอให้รายงานให้ทันเวลา พร้อมมาตรการควบคุม ป้องกัน ที่มี

อยู่แล้ว ท าให้เห็นผล เพ่ือป้องกันการตายจากโรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกไม้ให้เพ่ิมข้ึน 
1.5 การใช้เงินงบประมาณ ปี 2561 ให้บริหารจัดการให้ทันในปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ           

ยาเสพติด มีการบริหารจัดการค่อนข้างช้า 
1.6 งบประมาณ ฉ.11 ที่ได้รับงบประมาณ และโอนให้หน่วยงานในระดับอ าเภอ ทั้งหมดแล้ว 
1.7 งบลงทุน งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 ให้เตรียมความพร้อมของข้อมูลและแผนการใช้งบประมาณ 

ให้พร้อมท าสัญญาก่อน 30 กันยายน 2561 
1.8 โครงการปลูกป่าโล่ใหญ่ อ าเภอภูเขียวร่วมกับ อ าเภอคอนสาร มีพ้ืนที่ปลูก 12 ไร่ จ านวนคนปลูก 4 คน

ต่อไร่ (ไม่ควรไปมากเกินไป)  
1.9 การจัดสรรงบประมาณค่าเสื่อมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คิดตามส่วนที่เป็น OP กับ PP 

แล้วแบ่งบริหารจัดการภายใน CUP ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ท่ีจัดสรร) 
1.10 ความเสี่ยงทางการเงินของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในระดับ 5 ขอให้บุคลากรทุกคน

ช่วยกันเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.11 มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และมาตรการความ

เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.12 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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3 4,390,000 1 550,000 32 8,226,663.87 36 13,166,663.87 33 9,946,849.64 2 3,219,814.23 

1.13 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ในภาพรวม 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 3 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

คณะที ่๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ พบว่า ภาพรวมด าเนินการได้ดีในเรื่อง
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และประเด็นที่ให้ความส าคัญ ด าเนินการตามมาตรการให้เข้มแข็ง เรื่องโรคไข้เลือดออก 
และวัณโรค 

คณะที ่๒ การพัฒนาระบบบริการ ขอชื่นชมการด าเนินงานสาขา Organ transplat ด าเนินการได้ ผ่าน
เกณฑ์ ควรน าเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศส่วนประเด็นที่ต้องติดตาม อย่างต่อเนื่อง เรื่อง 

- RDU ขอให้เร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมาย ต้องด าเนินการร่วมกันของ สสอ. รพ. และรพ.สต. 
- สาขาอายุรกรรม Sepsis ขอให้ผู้รับผิดชอบร่วมวางแผนด าเนินการ วิเคราะห์หาแนวทางการดูแล ผู้ป่วย

Sepsis รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลทั้งNode รพและ.รพท. 
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คณะที ่๓ การบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ด าเนินการได้ดี แต่ขอให้ความส าคัญกับงาน  ITA ถือเป็นเรื่อง 
ส าคัญล าดับต้น ส่วนเรื่อง รพ.บ าเหน็จณรงค์ ซึ่งมีสภาพวิกฤตทางการเงิน ขอให้มีมาตรการแนวทาง ในการแก้ไข 
CFO ระดับจังหวัด ต้องติดตามร่วมแก้ไขสถานการณ์ 

1.14 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
1.15 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 กรกฎาคม 

2561 (สสอ.ภูเขียว)(เอกสารหมายเลข 5 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 

1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายคา่สาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 6,620.01    4.1 ค่าน้ าประปา 8,074.34 
   2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง 14,800.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 29,644.06 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 4,000.00   3.3 วัสดุ สนง. 52,549.00    4.3 ค่าโทรศัพท์ 1,816.48 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 48,012.00   3.4 จ้างเหมา 6,274.00   4.4 ค่าเนต็ 4,487.58 
   รวม ข้อ 2 66,812.00   3.5 OT 23,720.00 รวม ข้อ 4 44,022.46 
    รวมข้อ 3 89,163.01 รวมเบิกท้ังหมด(2-4) 199,997.47 
 คงเหลือ 154,725.32 

ร้อยละทีเ่บิก 56.38 
1.16 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของ รพ.ภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ  

ปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 30 พฤษภาคม 2561  
(เอกสารหมายเลข 6 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

แผนการจดัซื้อ 
ปี2561 ท้ังปี 

มูลค่าการจัดซื้ออาหารทุกชนิด 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าวสาร

ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์
ทั้งหมด 

มูลค่าการ
จัดซื้อผักและ

ผลไม ้

การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

มูลค่าการ
จัดซื้อข้าว 

GAP/อินทรีย ์

มูลค่าการ
จัดซื้อ

เนื้อสัตว์  
ปศุสัตว์  

มูลค่าการ
จัดซื้อผัก

ผลไม้ อินทรีย ์

6,315,940 259,426 807,202 867,029 259,425 541,803 172,915 
หมายเหตุ  1.การตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผักผลไม้ (ผ่านเกณฑ์) 2.มีตลาดนัดสีเขียวใน รพ. (มี) 
 1.17 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ 2561 อ าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล 

เด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 
และ 60เดือน ไดร้ับการคดั

กรองพัฒนาการเด็กไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 
และ 60เดือน , มีพัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 80 

เด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 
และ 60เดือน ทุกคนไดร้ับการ
คัดกรอง พัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

เด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 
และ 60เดือน ที่พบผลการ
ตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  

ร้อยละ 100 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

412 396 96.12 396 303 76.52 396 114 28.79 114 22 20.37 
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1.18 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring)  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 8 : ดูได้ท่ีเว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

179 รพช.M2>100 0.93 0.77 0.20 -6,945,143.44 14,501541.20 3 1 1 5 -84,029,323.98 

  1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กรกฎาคม 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 415 ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 
41 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 21 กรกฎาคม 2561 พบผู้ป่วย35,754 ราย อัตราป่วย 
54.65 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 3          
ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 53 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.20 สรุปการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการ  
        โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีบุคลากรย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน  1 คน คือ นางศรินทร์ญา 

ทักษิณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ย้ายมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรฯ กระทรวงเกษตร         
และสหกรณ ์(ภูมิล าเนาอยู่ที่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ) (เอกสารหมายเลข 10 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข 11 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 กลุ่มงานการพยาบาล 

             กลุ่มงานการพยาบาล ขอติดตาม เรื่อง การภารกิจงานเอดส์ ระหว่างกลุ่มงานการพยาบาล กับกลุ่มงาน
บริการปฐมภูมิและองค์รวม  

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
4.2 งานการเงินและบัญชี 
       งานการเงินและบัญชี ขอติดตาม เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลด้านการเงิน ตามโปรแกรม I-Finance 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
4.3 ระบบการยืมอุปกรณ์ Palliative care 
       กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ขอติดตาม เรื่อง ระบบการยืมอุปกรณ์ Palliative  care 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์    

5.1.1 งานประกันสุขภาพ 
         การจัดสรรเงินประกันสังคม ปีงบประมาณ  2561 

ประเภทการจัดสรรเงิน รายละเอียด 
1. ผู้ป่วยนอก โรคทั่วไป 
 

1.1 จัดสรร รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 600 บาท/visit 
1.2 รพ.อื่น 400 บาท/visit 

2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  2.1 จัดสรร รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 1,200 บาท/visit 
2.2 รพ.อื่น 800 บาท/visit 

3. ผู้ป่วยใน   
 

3.1 จัดสรรตามระบบ DRG จ่าย Rw = 6,000–7,000 บาท 
3.2 กรณี Rw  มากกว่า 2  จ่าย Rw = 12,800 บาท 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4. รพ.สต จัดสรร 70บาท/visit+ ค่าภาระงาน15%(10.50
บาท) รวม 80.50 บาท/visit 

หมายเหตุ การส่งข้อมูล ส่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี และจัดสรรให้ รพ.ทุก 3 เดือน 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

       5.1.2 ศูนย์ข้อมลู 
      ระบบสารสนเทศจัดการรายได้ส าหรับโรงพยาบาล (เอกสารหมายเลข 13 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

       5.1.3 งานเวชสถิติและข้อมูล 
                         1) ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2561 
                         2) ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ปี 2560 
                         3) แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2561 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

5.2 กลุ่มงานการจัดการ 
      5.2.1 แจ้งก าหนดการออกตรวจเยี่ยม/ติดตามหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ด้วย

คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO ระดับจังหวัดชัยภูมิได้มีแนวทางในการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน
การคลังของหน่วยบริการในจังหวัดชัยภูมิ โดยก าหนดให้มีการออกตรวจเยี่ยม/ติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน/
สนับสนุนช่วยเหลือ หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ 4 ขึ้นไป นั้น ในไตรมาส 3/2561 โรงพยาบาล 
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯเป็นหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO จึงแจ้ง
ก าหนดการเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. 

      5.2.2 งานการเงิน 
                  1) รายงานงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี2561ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2561  

งบค่าเสื่อม    70%  (หน่วยบริการ) จ านวน   8,226,663.87  บาท 
งบค่าเสื่อม    20%  (จังหวัด)  จ านวน      550,000.00  บาท 
งบค่าเสื่อม    10%  (เขต)  จ านวน   4,390,000.00  บาท 

13,166,663.87 
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2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย์ แสดงความมั่นคงทางการเงิน 

Current Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Quick Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Cash Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Risk Scoring 
(ยิ่งต่ ายิ่งดี) 

NWC<0 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก าไรสุทธิ) 

เกณฑ ์ 1.5 1 0.8 0   
มิ.ย.61 0.93 0.70 0.20 5 -6,945,143.44 11,237,019.07 

3) ตารางแสดงต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ของ โรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 
ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล ค่ากลาง(mean+1sd) ค่าของโรงพยาบาล การแปลผล 

มิ.ย.61 817.45 569.43 ผ่าน 21,827.57 19,745.24 ผ่าน 
4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

(เอกสารหมายเลข 14 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
5.3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
      5.3.1 แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
     วันที่ 5 กันยายน 2561  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
      5.3.2 การเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
               ขอเปลี่ยนภาชนะบรรจุการตรวจวิเคราะห์ HbA1C  จากหลอด EDTA (ฝาจุกสีม่วง) เป็นหลอด  

NaF (ฝาจุกสีเทา) ซึ่งใช้ร่วมกับการตรวจ Glucose โดยเริ่มเดือนกันยายน เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน กันยายน 2561 ในวันที่ 12 เดือน

กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ก าหนดการประชุม คปสอ.ภูเขียว ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ในวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2561             

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


