
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.46น. 
ผู้มาประชุม 

1. นพ.สุภาพ   ส าราญวงษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ทพญ.ปฐมาภรณ์ ส าแดง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  
3. นางจิราภรณ์  นครศรี   หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ 
4. นายสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
5. นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
6. นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
7. นายชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน   หัวหน้างานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
8. นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
9. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
10. นางจุรีรัตน์  รัตนปัญญา  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
11. นางสัญญา  กุลแก้ว   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
12. นางพัทธมน    ทิพย์รักษ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
13. นางศิริภร  แก้วมณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 
14. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
15. นางอภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์  หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ 
16. นางกมลรัตน์   ศิริมั่งมูล   หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
17. นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
18. นายอะที  อองจ าปา  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
19. นางวรรณี  ทิพย์มณี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
20. นางบุณิกา  เร่งมานะวงษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
21. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ  หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล 
22. นางรวงทอง  ชาติศรี   หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
23. นางยุพิน  เพชรน้อย  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษท่ัวไป 
24. นางอรุณี  จันทร์แสง  หัวหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
25. นางณฐพร   ชัยพรมขียว  หัวหน้างานสุขภาพจิต 
26. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
27. นางปิยะฉัตร    นันทกุล   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
28. นางเยี่ยมรัตน์  จักรโนวรรณ  หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
29. นางพุธวรรณ  ยมศิริ   หัวหน้างานเวชสถิติและข้อมูล 
30. นางสาวอ าภา  แสงสิงห์   หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
31. นายสืบสกุล  ทับทิมอ่อน  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
32. นางสาววิราวรรณ   วรรณมาตย์  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
33. นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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34. นางสาววรวรรณ  สืบนุการวัฒนา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
35. นางมลนิภา    บุญกรกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
36. นายพงศ์วิจักษณ์   พรมทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นพ.ชาญชัย  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. พญ.นฤมล  ติดชม   นายแพทย์ช านาญการ 
3. นพ.เดชวิทย์   ใจประเสริฐ  นายแพทย์ช านาญการ 
4. นพ.นันทกร  ด ารงรุ่งเรือง  นายแพทย์ช านาญการ 
5. พญ.นฤมล    บ าเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทย์ช านาญการ 
6. พญ.โอทนี    สุวรรณมาลี  นายแพทย์ช านาญการ 
7. นพ.ธานินทร์   จินดามาตย์   นายแพทย์ช านาญการ 
8. นพ.อเนก    หล้าเพชร  นายแพทย์ช านาญการ 
9. นพ.นิวัฒน์  ขจัดพาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
10. นพ.ฉัตรชัย    งานไว   นายแพทย์ช านาญการ 
11. นพ.เปรมชัย   ธัญญะผลิน  นายแพทย์ช านาญการ 
12. พญ.เต็มดวง  ปัตเตย ์   นายแพทย์ช านาญการ 
13. นางเพ็ญณฏัฐา ตาปราบ   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
14. นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
15. นางนิตยา  ทองประเสริฐ  หัวหน้างานพยาบาลผู้คลอด 
16. นางวราภรณ์  สระประทุม  หัวหน้างานยาเสพติด 
17. นายเอกดนัย  ทองมูล   หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
18. นางสุวิตรี    ก าลังเหลือ  หัวหน้างานพัสดุ   
19. นายบุญฤทธิ์   อ้วนวงษ์   หัวหน้างานซ่อมบ ารุง/อาคารสถานที่ 
20. นายฉลอง  ขาวเขียว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
21. นางปิยนุช    จินดามาตย์  เภสัชกรช านาญการ 
22. นางพรหมพร   สมจันทร์  เภสัชกรช านาญการ 
23. นางจันทิมา   แก้งค า   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   

ประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้า�โครงการบริหารจัดการน้ า และโครงการป่ารักษ์น้ า ณ อ่างเก็บน้ าล าสะพุง อ าเภอ หนองบัวแดง และ
ตรวจเยี่ยมป่าโล่ใหญ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561  

1.2 ผู้ว่าราชการได้ชื่นชมการท างานของหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน ได้ชัดเจน  
รู้ว่าท าอะไร แล้วจะได้อะไรการด าเนินงาน  

1.3 การจัดกิจกรรม “ปั่นอุ่นไอรัก”วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จังหวัดชัยภูมิ ตั้งเป้า 5,000 คน ซึ่งมีผู้สมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 4,800 คน (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
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1.4 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาลุ่มน้ า ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จงัหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจังหวัด 
ชัยภูมิที ่ก าหนดทีบ่้านวังกุ่ม ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

1.5 การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” วันที่ 13 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.หนองบัวแดง   
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.บ าเหน็จณรงค์ และ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 จัดที่ อ.เนินสง่า 

1.6 วันที่ 5 ธันวาคม ก าหนดวันหยุดราชการ เชิญชวนร่วมท าบุญตักบาตร และประกอบพิธี “วันดินโลก” 
(สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ..
กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วัน
ดินโลก”) 

1.7 วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านโรคเอดส์ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา” 
1.8 การจัดกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ท าให้กิจกรรมส าเร็จลงได้ด้วยดี 
1.9 งานเจ้าพ่อพญาแล จัดในวันที่ 12-20 มกราคม 2562 จึงขอความร่วมมือจากคณะท างานและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด าเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  
1.10 การจัดงานรวมพลคน TO BE NO 1 วันที่ 9 มกราคม 2562 ขอให้ใส่เสื้อส้ม TO BE NO 1  
1.11 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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3 4,390,000 1 550,000 32 8,226,663.87 36 13,166,663.87 34 9,946,849.64 2 3,219,814.23 

1.12 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มีนาคม 2561 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 
1.13 การมอบหมายภารกิจขับเคลื่อนนโยบาย โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของจังหวัด

ชัยภูมิ ประจ าปี 2562 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.14 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 
        - คัดเลือกระดับจังหวัด วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภมูิ 
        - คัดเลือกระดับเขตสุขภาพ / ระดับภาค วันพุทธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ

จังหวัดขอนแก่น  (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1.15 สรุปความก้าวหน้าการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรองประชากร 35 ป ีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเส่ียงต่อโรคความดันโลหิตสูง 

ปกติ ร้อยละ เส่ียง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ นอกเกณฑ ์ ร้อยละ 
ภูเขียว 45,337 12,427 27.41 6,462 52 4,040 32.51 1,906 15.34 19 0.15 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Soil_Sciences
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อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรองประชากร 35 ป ีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน 

ปกติ ร้อยละ เส่ียง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ นอกเกณฑ ์ ร้อยละ 
ภูเขียว 48,362 12,975 26.83 8,894 68.55 3,074 23.69 741 5.71 266 2.05 

1.16 แนวทางเตรียมความพร้อมแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.17 สรุปการประชุม อปสข.(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

1.18 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.19 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 727 ราย พบในอ าเภอภูเขียว 
จ านวน 46 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วย 76,936 ราย 
อัตราป่วย 117.59 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 103 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 จังหวัดชัยภูม ิพบผู้ป่วย
อันดับ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 57 ของประเทศ  
(เอกสารหมายเลข 8 : ดูไดท้ี่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.20 สรุปสถานการณ์เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 7,247 คน แยกเป็นผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 3,501 
(49.0%) ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จ านวน 1,855 คน (25.5๔%) ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการจ านวน 1,891 คน (25.5%) 
เสียชีวิตแล้ว จ านวน 1,025 คน พบว่า อัตราการติดเชื้อของกลุ่มประชากรหลัก ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มารับ
บริการอยู่ในระดับสูง การเข้าถึงบริการเมื่อมีค่าภูมิคุ้มกันต่ า(CD4) สงผลให้กลุ่มนี้มีอัตราการตายสูง พบกรณีตั้งครรภ์
วัยรุ่น ร่วมกับ HIV และติดเชื้อซิฟิลิส เพิ่มมากข้ึน (เอกสารหมายเลข 9 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.21 สถานการณ์วัณโรค จังหวัดชัยภูมิ (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.22 การพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว เสนอคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิ(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) (เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยบริการ ต าแหน่ง 
จ านวน
ที่ขอจ้าง 

กรอบ
รวม 

ปฎิบัติ
จริง 

-ขาด/
เกนิ 

ขรก. พรก. พกส. 
ลจ. 

ประจ า 
ลจ.ราย
เดือน 

ลจ. 
รายวัน 

รพ.ภูเขียวเฉลมิ
พระเกียรติฯ 

พนักงานบรกิาร ทดแทนลาออก 2 
167 180 13   91 12 12 65 พนักงานประจ าห้องทดลอง ทดแทนลาออก 1 

พนักงานเภสัชกรรม ทดแทนลาออก 1 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 (เอกสารหมายเลข 12: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม  ที่ประชุมได้ท าการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรอง 
 
 

Se
rv

Be
d 

CapacityGroup Cr Qr Cash NWC Ni+depreciation 

Liq
uid

 In
de

x 

St
at

us
 In

de
x 

Su
rv

iva
l 

Ind
ex

 
Ris

k S
co

rin
g 

เงินบ ารุงคงเหลือ 
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179 รพช.M2>100 1.02 0.90 0.42 2,813,437.26 28,911,640.84 3 0 0 3 -69,251,364.94 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 เรื่องพิจารณา 

-ไม่มี- 
3.2 เรื่องอนุมัติ 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
      ขอติดตามเรื่องกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ขอความร่วมมือส่งแบบส ารวจ

กลุ่มเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมหรือตึกหลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปันโน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 และแจ้งแผน รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกใน เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาล 2 รอบ คือ วันที่ 8 มกราคม 2562  และ วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. 
สถานที่ ห้องตรวจ ANC (อาคาร 1) รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้จัดท าแผนแจ้งการตรวจกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จ านวนที่สามารถตรวจได้ใน
แต่ละรอบ พร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องในการเพ่ือเตรียมสถานที่ วัสดุ/เครื่องมือ ให้พร้อม และขอให้ รายงานผลการ
รณรงค์ ปัญหาและอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบในการประชุมประจ าเดือน มกราคม 2562  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  

5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.1.1 งานประกันสุขภาพ 
      เรื่องการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ2562 (ไฟล์น าเสนอ Powerpoint) 
      5.1.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) HAIT : เรื่องการประกาศใช้ (ร่าง)ข้อตกลงการใช้บริการด้านสารสนเทศ (Service Level 

Agreement) ตามแนวทางการด าเนินงาน HAIT 
ข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลภูเขยีวเฉลมิพระเกียรติ 

ประเภทการให้บรกิาร ผู้ใช้บริการ มาตรฐานเวลาการใหบ้ริการ เงื่อนไขการให้บริการ 
1. เปลี่ยนหมึก Printer บุคลากร รพ. 15 นาที นับเวลาจากผู้ใช้งานแจ้งเปลี่ยนหมกึกับเจ้าหน้าที่ IT 

2. Printer ขัดข้อง บุคลากร รพ. 15-30 นาท ี
นับเวลาจากผู้ใช้งานแจ้งซ่อมถ้าหากเจา้หน้าที่แก้ไขปัญหาไม่ได้
จะมีเครื่องส ารองเปลี่ยนให้ภายใน 15 นาที 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง บุคลากร รพ. 30 นาที 
นับเวลาจากผู้ใช้งานแจ้งซ่อมถ้าหากเจา้หน้าที่แก้ไขปัญหาไม่ได้
จะมีเครื่องส ารองเปลี่ยนให้ภายใน 15 นาที 

4. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายขัดข้อง บุคลากร รพ. 30 นาที 
นับจากผู้ใช้งานแจ้งเจ้าหน้าที ่IT และผู้ใช้บริการต้องอยู่ใน
ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลเท่านั้น 

5. การเผยแพร่ข่าวสารลงเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล 

บุคลากร รพ. 30 - 50 นาที 
ผู้ใช้บริการประสานงานจากผู้รับผิดชอบใช้บริการจนถึงระยะ
การเผยแพร ่

6. ขอข้อมูลรายงานต่างๆ บุคลากร รพ. 1 วัน 
นับจากผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มการขอขอ้มลูที่ห้องงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. ข้อมูลกล้องวงจรปิด 
บุคลากร รพ. / 
บุคคลภายนอก 

20 - 30 นาที นับเวลาจากผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม และยืน่ต่อเจ้าหน้าที ่IT 

8. ก าหนด User / Password Login 
HOSxP และ Wifi 

บุคลากร รพ. 5 นาท ี นับเวลาจากผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม และยืน่ต่อเจ้าหน้าที ่IT 

9. ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง บุคลากร รพ. 15 นาที นับเวลาจากผู้ใช้งานแจ้ง เจ้าหน้าที ่IT 

ที่ประชุม   รับทราบ และขอนัดประชุมคณะท างานในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์
คุณภาพ ฯ 
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      2) ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ (Kiosk) 
                     แจ้งให้ทราบ ด้วยโรงพยาบาลได้จัดหาตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ  หรือ Self-Registration 

Kiosk เป็นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ส าหรับให้บริการกลุ่มคนไข้ และญาติในโรงพยาบาล เป็นเครื่องส าหรับ
ใช้ลงทะเบียนผู้ป่วย เพ่ิมช่องทางการลงทะเบียนให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก ลดเวลาการรอคอย สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ และเชื่อมโยงข้อมูลในการบันทึกประวัติส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และเป็น
ปัจจุบัน  เช่น เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่และรูปภาพของผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้องใช้ในการระบุตัวผู้ป่วย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยการเสียบ
บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตร Smart card) ที่ช่องอ่านบัตร จากนั้นยืนยันตัวบุคคลเพ่ือความถูกต้อง เลือกการ
ลงทะเบียนตรวจและยืนยันการลงทะเบียน และรับใบบันทึกการลงทะเบียนเพื่อน าไปห้องตรวจ 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้จัดท าระบบ/ทดลองใช้ภายในเดือน มกราคม 2562 
 
5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.2.1 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

                  1) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย ์ 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   
ต.ค.61 1.02 0.90 0.42 3 2,813,437.26 28,911,640.84 

2) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน  ประจ าเดือน  ตุลาคม  2561 
3) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

4) งบแสดงผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
5) สถิติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม ปี 2559-2561 
แยกตามประเภทค่าใชจ้่าย 

 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 39323606.91 7.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์+อืน่ๆ 7,170,696.12 
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 22,330,010.56 8.ค่าครุภัณฑ์ 473,260.00 
3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 13,556,277.46 9.ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย(OP-UC) 2,585,747.36 
4.ค่าวัสดุทั่วไป 4,239,913.46 10.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,362,742.08 
5.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 3,126,192.90 11.เงินรับฝากระยะสั้น 8,871,347.04 
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 5,475,975.00 12.รายได้รอการรับรู ้ - 

รวมทั้งสิ้น 119,515,768.89 

 ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ค่าเบี้ยเล้ียง 277,020.00 316,620.00 290,100.00 
ค่าเช่าที่พัก 538,539.00 677,731.20 615,958.35 
ค่าพาหนะ 430,711.00 462,885.35 461,236.50 

ค่าลงทะเบียน 473,598.00 553,371.00 788,472.00 
อื่น ๆ - 600.00 70.00 

รวมทั้งสิ้น 1,719,868.00 2,011,207.55 2,155,836.85 
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แยกตามกลุ่มงาน 

แยกตามสิทธ ิ
ประบุคลากรตามสิทธิ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ข้าราชการ      1,485,045.00   1,741,425.55   1,885,554.00  
 ลูกจ้างประจ า         1,780.00         4,340.00         5,020.00  
 พ.ราชการ         2,140.00         1,070.00       12,268.00  
 พกส.      158,833.00     191,420.00     141,751.35  
 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน       51,254.00       51,142.00     100,187.50  
 ชั่วคราวรายวัน       20,816.00       21,810.00       11,056.00  

รวมทั้งสิ้น  1,719,868.00   2,011,207.55   2,155,836.85  

       6) สรุปลูกหนี้ค้างนานเกินก าหนด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
5.3 ศูนย์คุณภาพและพัฒนาระบบบริการ 
      แจ้งแผนการออกเยี่ยมกระตุ้นหน่วยงาน  (ระบบงานส าคัญ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการพัฒนา

คุณภาพในหน่วยงาน  การปรับปรุงระบบเอกสาร Service Profile  รับทราบปัญหา/อุปสรรค  ทั้งนี้แผนการออก
เยี่ยมหน่วยงานดังกล่าว ได้ด าเนินการในหน่วยงานที่ให้บริการด้านคลินิกไปแล้วในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน และจะ
ด าเนินการต่อเนื่องระบบงานที่เกี่ยวข้อง ในเดือนธันวาคม 2561  (เอกสารแจกแล้ว) ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่มี       
ในแผน จะเป็นแผนด าเนินการต่อเนื่องในปี  2562  ต่อไป   

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน มกราคม 2562 ในวันที่ 9 เดือน
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 

6.2 ก าหนดการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 -20 มกราคม 2562 ณ 
บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดย รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหมายให้จัด
กิจกรรมในวันที่ 14 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 16.30 – 22.30 น. 

1) จัดเวรประจ าร้านนิทรรศการ 
2) จัดหน่วยปฐมพยาบาล 
3) จัดหน่วยบริการแพทย์แผนไทย 
4) จัดการประกวด Health model (ฝ่ายชาย) 

กลุ่มงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 กลุ่มงานแพทย ์     280,553.00     273,604.35     294,758.00  
 กลุ่มงานทันตกรรม      144,361.00     104,529.09     167,768.00  
 กลุ่มงานเภสัชกรรม      208,632.00     276,119.00     213,771.00  
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู      47,457.00       47,941.00       95,249.00  
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์     120,476.00     103,654.00       71,561.00  
 กลุ่มงานการพยาบาล      705,256.00     786,825.11     910,894.00  
 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ       90,962.00     241,554.00     138,739.00  
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์       11,608.00         1,942.00         7,709.00  
 กลุ่มงานรังสีวิทยา         1,808.00       11,352.00       10,388.00  
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ       32,072.00       17,684.00     108,763.00  
 กลุ่มงานการจัดการทัว่ไป       76,683.00     145,003.00     136,236.85  

รวมทั้งสิ้น  1,719,868.00   2,010,207.55   2,155,836.85  



๘ 
 

 6.3 ประเมินเรื่องการจัดการเวทีสุข อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ และ 
การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงให้พร้อมเพ่ือการด าเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 16.30น. 

 
  
 
 

(นายพงศ์วิจักษณ์  พรมทอง) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


