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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวหิน 

คร้ังที่ 11/2565 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 

วันอังคารที่ 23  สิงหาคม  2565  เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลหัวหิน 

ผู้มาประชุม 

   1. นายจิตตรัตน์   เตชวุฒิพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน ประธานกรรมการ 
   2. นางสุวัชรีย์      เดชาธรอมร รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล กรรมการ 
   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

   3. นางพรทิพย์     อุไรรัตน์ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ
ด้านอ านวยการ 

กรรมการ 

   4. นายณัฐ          รัตนโกสัย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ กรรมการ 
   5. นางสาวพัชราภรณ์   มาลีเวช หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

กรรมการ 

   6. นายเกรียงศักดิ์       อุ่นแดง หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

กรรมการ 

   7. นางพรสุรี       คล้ายสงค์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
   8. นางสาวชุติมณฑน์  พุ่มฉัตร หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กรรมการ 
   9. นางสาวเพียงพิศ     เฟ่ืองฟู หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กรรมการ 
   10. นายวิชยา      เบญจานุกร หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กรรมการ 
   11. นายสุวิทย์      ปานดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก กรรมการ 
   12. นายชนะกันต์   มากศิร ิ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

   13. นางสุไรดา      ศรีอุทาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กรรมการ 
   14. นางสุฎาพร     จิรพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กรรมการ 
   15. นายสกล           ตั้งจรรยาธรรม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กรรมการ 
   16. นายจิรพัฒน์       อ่อนเกตุพล  หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
   17. นายชัยสิทธิ์          ศรีสด หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม กรรมการ 
   18. นางสาวสุมณฑา  ม่วงศรี หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ กรรมการ 
   19. นายวิชัย          ศรีอุทารวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กรรมการ 
                                                            /20. นางสาว... 
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   20. นางสาวอัญชลี   ว่องพานิช หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ 
   21. นางสายทอง      วงศ์ค า หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กรรมการ 
   22. นางสาวอรอนงค์  หงษ์ชุมแพ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรรมการ 
   23. นางสาววรรณรี   แก้วป่ินทอง  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน 

กรรมการ 

   24. นางจินตนา       กุณฑีทอง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กรรมการ 
   25. นางจารุณี        ตั้งใจรักการดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กรรมการ 
   26. นางสาวดารินทร์  ลิ้มตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กรรมการ 
   27. นางธัญญะรัตน์  ไชยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กรรมการ 
   28. นางยุพาวรรณ    อารีพงษ ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กรรมการ 
   29. นางสาวสุรัถวดี    พกมณ ี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กรรมการ 
   30. นางปวริศา        รัตนา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและ

ป้องกันการติดเชื้อ 

กรรมการ 

   31.  นางสาวศิริรุ่ง     แซ่คู่ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กรรมการ 
   32. นางวริญทราภรณ์  พินนาสัก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กรรมการ 
   33. นางชมชัด        อู่เงิน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 

และเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม   

   1. นายสุทธิรักษ์   บัวแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ กรรมการ 
 
 

  2. นางสาวอภิรดี  โชติกิตติพงศ์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ 
และสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

   3. นายพีรดิษฐ์     พัทธยากร หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ กรรมการ 
   4. นางสาวศรีกนก  วิสุทธิวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กรรมการ 
   5. นางสาวณัชชา   จันทรเทพเทวัญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ กรรมการ 
   6. นางสาวพรชนัน  ดุริยะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ 
   7. ร.อ.อรวรรณ    สายบัวทอง  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  กรรมการ 
   8. นางสาวอารีดา     ธงทอง หัวหน้ากล   ่มงานอายุรกรรม กรรมการ 
   9. นายศตวรรษ    ปิยะกุลรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม กรรมการ 
   10. นายเทียนชัย      เมธานพคุณ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

กรรมการ 

   11. นางสาวเชิญพร  พะยอมแย้ม หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กรรมการ 
                                                       /12. นางสิริหญิง... 



3 
 

 12. นางสิริหญิง         ทองสันตติ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กรรมการ 
   13. นางสาวพรเพ็ญ   งดงาม  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กรรมการ 
   14. นางสาวปราณีต   คุณเครือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กรรมการ 
   15. นางสาวสมจิตต์  สัตยาบรรพ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

  

   1. นายกิตติพงศ์ ทันตากร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

   2.  นางจินตนา  วิชญเศรณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

   3. นางสาวพรรัตน์  จินดา นายแพทย์ช านาญการ  

   4. นางสาวกชกานต์  รุ่งเรืองศักดิ์ นายแพทย์ช านาญการ  

   5. นางสาวสุมนา  สันทัดงาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

   6. นางสาวเบญจวรรณ ชูคันหอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

   7. นางวันเพญ็       เหลืองนฤทัย นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  

   8. นางสุนารี         รัตนพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ  

   9. นายวิวัฒน์        โชติกิตติพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

   10. นางสาววาสนา   เอมโอฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นประธานกล่าวเปิดและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

แนะน าบุคลากรใหม่ 

 1. นางสาวเบญจวรรณ ชูคันหอม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1  การท างานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลหัวหินได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยว
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนโรคกลายเป็นโรคประจ าถิ่น โรงพยาบาลหัวหินยังคงเปิดให้บริการรักษาตามปกติ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหินจึงแนะน าให้ใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือลดภาระในการขอเข้า
รับการรักษาและการขอรับยา รวมถึงลดภาระ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

 

/1.2  ในช่วง… 
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 1.2  ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงงานเกษียณ จากที่ท่านผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหัวหินได้ไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายกรัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าชับใน
เรื่องการใช้จ่ายเงินให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแผนงานโดยปฏิบัติตามกฎและระเบียบให้ถูกต้อง 

 1.3  ตามที่นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ าระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services : EMS) นั้น โรงพยาบาลหัวหินไดก้ าหนดให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่
การให้บริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร 1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกได้มากขึ้น ก าหนดให้สร้าง
อาคารห้องน้ า และส่วนให้บริการในอนาคตจะมีการสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 3 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ส าหรับการรอรับบริการของประชาชน โดยเน้นไม่ให้ส่งผลกระทบกับพ้ืนที่สีเขียวของโรงพยาบาล การวิวัฒนาการ
และการพัฒนาการในการให้บริการ ก าชับให้มีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวก
ของผู้รับบริการ และการปรับปรุงด้านระบบ IT โดยโรงพยาบาลหัวหินได้มีการเข้าไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ  
แล้ว และจะน ามาพัฒนาระบบของโรงพยาบาลหัวหินต่อไป 

 1.4  แผนบริการสุขภาพเครือข่าย (Service Plan) เป็นแผนจัดบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน โดยเน้นย้ าเรื่อง 
   1. การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความสามารถและเพียงพอต่อการให้บริการ
เพ่ือให้รองรับการบริการได้มากข้ึน 

   2. ระบบในการให้บริการ เน้นย้ าให้ก าหนดระบบการบริการที่สามารถตอบโจทย์และ              
ได้ตามมาตรฐาน    

   3. การพัฒนาความสามารถการให้บริการ โดยให้ใช้ความสามารถในด้านอ่ืน ๆ ของตัว
บุคคลเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในการให้บริการ 
   4. การเข้าถึงบริการที่มีความเท่าเทียมและเสมอภาค 

   5. การมีความม่ันคงโดยเน้นการปฏิบัติตามแผน 

 1.5  ความท้าทายในการท างาน  
   1. ปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะมีจ านวนที่มากขึ้น จึงเป็นประเด็น
ในการให้บริการ โรงพยาบาลหัวหินจึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีอายุขัยที่มากข้ึนพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง   
   2. ค่าใช้จ่ายในการบริการด้านการรักษาให้ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

   3. การบริหารจัดการโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ ให้ติดตามข่าวสารและให้บริการรักษา
โดยค านึงถึงความเหมาะสม 

   3. ความหลากหลายของระบบการให้บริการ ควรมีการเชื่อมโยงระบบภายในโรงพยาบาล
กับระบบภายนอก ซึ่งเป็นระบบอ่ืน ๆ ของกระทรวงเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวหิน ครั้งที่ 10/2565  วันศุกร์ที ่
22  กรกฎาคม  2565  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 

3.1 ผลการด าเนินการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลหัวหิน ปีงบประมาณ 2565 (กลุ่มงานบัญชี) 
ผลการด าเนินงาน ตาม Planfin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงาน ตาม Planfin 

 

 

/งบแสดงฐานะ... 
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งบแสดงฐานะการเงิน  กรกฎาคม 2565 

% %

เงินฝากธนาคาร/เงินสด 570,059,589.34     30.01 หนีสิ้นหม นเวียน(เจา้หนีเ้งินรับฝาก) 180,971,899.92     9.53   

ลูกหนีค่้ารักษา+ลูกหน้ีอืน่ 229,604,990.25     12.09 หนีสิ้นไม่หม นเวียน รายได้บริจาครอรับรู้ 2,205,877.92         0.12   

ยาและวัสด คงเหลือ 61,602,126.74       3.24   รวมหน้ีสิน 183,177,777.84    9.64   

รวมสินทรัพยห์มนุเวยีน 861,266,706.33    45.34 ท น 1,716,436,205.20   90.36 

สินทรัพย์ไม่หม นเวียน 1,038,347,276.72   54.66 

รวมสินทรัพย์ 1,899,613,983.05 รวมหน้ีสินและทุน 1,899,613,983.04 

สินทรัพย์ หน้ีสินและทุน

 

เงินคงเหลือประจ าวัน 31 กค.65 19 สค.65

เงินบ าร งทีใ่ช้ได้ 503,004,874.09    500,511,749.32    

เงินรับฝาก/เงินกองท น 67,054,715.25      75,131,225.21      

รวมเงิน 570,059,589.34    575,642,974.53    

เจ้าหนีก้ารค้า 113,856,382.42    124,634,453.46     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ลูกหนี้ค่า... 
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ลูกหนี้ค่ารักษาฯ  กรกฎาคม 2565 

รายการลูกหน้ี 30 มิย.65 ต้ังลูกหน้ี รับช าระ 31 กค.65

ลูกหนีค่้าตรวจส ขภาพหน่วยงานภาครัฐ 132,570.00        38,980.00         100,570.00       70,980.00           

ลูกหนี ้UC-IP 35,653,940.35   20,977,757.98 35,653,940.35 20,977,757.98   

ลูกหนี ้UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดส้งกดั สธ.) 9,447,768.34     1,021,786.38    1,102,370.24    9,367,184.48      

ลูกหนี ้UC บริการเฉพาะ OP/IP 8,110,631.40     4,340,618.50    6,928,506.40    5,522,743.50      

ลูกหนี ้OP-refer 63,526.25           48,588.75         63,526.25         48,588.75           

ลูกหนีโ้รคติดเชือ้ไวรัสโคดรนา -OP จาก สปสช. 4,227,400.00     7,737,717.50    2,578,800.00    9,386,317.50      

ลูกหนีโ้รคติดเชือ้ไวรัสโคดรนา -IP จาก สปสช. 60,123,184.47   2,209,650.30    17,423,305.63 44,909,529.14   

ลูกหนีป้ระกนัสังคม เครือข่าย OP/IP 23,166,946.87   5,604,028.87    1,724,506.42    27,046,469.32   

ลูกหนีป้ระกนัสังคมนอกเครือข่าย กท./72 ชม./HC 21,011,028.37   2,474,166.80    977,883.90       22,507,311.27   

ลูกหนีป้ระกนัสังคมโควิด 20,919,883.01   9,828,280.90    2,407,981.46    28,340,182.45   

ลูกหนีก้รมบญัชีกลาง OP 8,998,345.37     4,764,116.42    6,392,829.01    7,369,632.78      

ลูกหนีก้รมบญัชีกลาง IP 4,825,234.59     4,484,272.57    527,746.81       8,781,760.35      

ลูกหนีแ้รงงานต่างด้าวนอก CUP/เบกิจากส่วนกลาง 7,914,092.67     0.92                  2,000.00           7,912,093.59      

ลูกหนีส้ถานะสิทธินอก CUP/เบกิจากส่วนกลาง 6,429,311.84     58,411.25         1,313,737.00    5,173,986.09      

ลูกหนีค่้าตรวจส ขภาพหน่วยงานภายนอก 201,520.00        123,050.00       61,700.00         262,870.00         

ลูกหนีค่้าวัสด /อ ปกรณ์/น้ ายาบ คคลภาย 1,145,032.36     1,145,032.36      

ลูกหนีช้ าระเงินเอง 18,320,094.11   2,121,129.53    252,442.85       20,188,780.79   

ลูกหนีเ้บกิต้นสังกดั 1,344,972.43     1,150,493.42    166,358.65       2,329,107.20      

ลูกหนี ้UC-OP นอกสังกดั สธ. 34,024.00           12,423.50         -                    46,447.50           

ลูกหนีค่้ารักษา- พรบ. รถ IP 1,208,146.20     648,066.00       654,083.45       1,202,128.75      

ลูกหนี ้อปท. OP/IP 5,217,677.29     1,178,806.15    92,691.87         6,303,791.57      

หกั ค่าเผ่ือฯ-ลูกหนีค่้ารักษาช าระเงิน OP -                      110,756.00-         

หกั ค่าเผ่ือฯ-ลูกหนีค่้ารักษาช าระเงิน IP 1,438,677.98-     1,469,351.48-      

หกั ค่าเผ่ือฯ-ลูกหนี ้UC OP นอก CUP ในจังหวัดสังกดั สธ. 283,433.05-        281,015.53-         

260,071,109.33 68,822,345.74 78,424,980.29 227,031,572.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

/เจ้าหนี้การค้า... 
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เจ้าหนี้การค้า   กรกฎาคม 2565 

เจ้าหนี-้ยา 47,754,710.93      12,058,710.01   16,317,231.68    43,496,189.26   

เจ้าหนี-้วัสด การแพทย์ 21,605,357.31      4,855,958.90     7,479,423.42       18,981,892.79   

เจ้าหนี-้วัสด วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,997,922.10      2,535,729.30     8,747,295.00       16,786,356.40   

เจ้าหนี-้วัสด อืน่ 5,080,504.19        3,586,796.96     3,652,726.87       5,014,574.28     

เจ้าหนีอ้ืน่ 20,793,634.54      2,482,964.97     13,502,595.66    9,774,003.85     

เจ้าหนี-้คร ภัณฑ์ 5,405,066.87        285,673.00        3,147,935.00       2,542,804.87     

เจ้าหนี-้ทีดิ่น อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 1,377,383.94        688,707.00        -                       2,066,090.94     

เจ้าหนี-้เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา 10,725,564.19      956,652.20        2,498,170.69       9,184,045.70     

เจ้าหนี-้วัสด ทนัตกรรม 1,211,351.68        293,935.00        134,126.20          1,371,160.48     

เจ้าหนี-้ค่าจ้างเหมาตรวจหอ้งปฏิบติั (LAB) 2,064,515.10        1,127,260.20     654,300.00          2,537,475.30     

เจ้าหนี-้ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray 713,500.00           713,500.00          -                      

เจ้าหนี-้งบลงท นUC 918,000.00           528,580.00        918,000.00          528,580.00        

เจ้าหนีก้ารค้าบ คคลภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย) 4,546,268.31        -                      4,533,333.31       12,935.00           

เจ้าหนี-้ประกนัสังคม -                         1,555,273.55     -                       1,555,273.55     

เจ้าหนี-้เงินบริจาค 256,000.00           -                      251,000.00          5,000.00             

รวม 145,449,779.16    30,956,241.09   62,549,637.83    113,856,382.42 

เจา้หน้ีคงเหลือยกมา
มิย.65

  รับรูก้ารก่อหน้ี  กค.

65

    จา่ยช าระหน้ี   กค.

65
เจา้หน้ีคงเหลือหมวดวัสดุการค้า

 

อายุเจ้าหนี้การค้า  31 กรกฎาคม  2565 

เจ้าหน้ี-ยา 38,226,800.10 4,415,650.68   853,738.48      43,496,189.26   

เจ้าหน้ี-วัสด การแพทย์ 13,575,968.40 2,306,812.57   3,099,111.82   18,981,892.79   

เจ้าหน้ี-วัสด วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,396,661.90 3,292,590.00   3,097,104.50   16,786,356.40   

เจ้าหน้ี-วัสด อืน่ 4,139,542.70    405,896.58      469,135.00      5,014,574.28     

เจ้าหน้ีอืน่ 7,429,384.14    1,703,278.36   641,341.35      9,774,003.85     

เจ้าหน้ี-คร ภัณฑ์ 1,795,113.00    672,800.00      74,891.87        2,542,804.87     

เจ้าหน้ี-ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 2,066,090.94    -                    -                    2,066,090.94     

เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์ทีมิ่ใช่ยา 7,289,044.04    490,405.00      1,404,596.66   9,184,045.70     

เจ้าหน้ี-วัสด ทนัตกรรม 1,176,469.48    102,462.00      92,229.00        1,371,160.48     

เจ้าหน้ี-ค่าจ้างเหมาตรวจหอ้งปฏิบติั (LAB) 2,014,807.20    -                    522,668.10      2,537,475.30     

เจ้าหน้ี-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray -                    -                    -                    -                      

เจ้าหน้ี-งบลงท นUC 528,580.00       -                    -                    528,580.00        

เจ้าหน้ีการค้าบ คคลภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย) -                    2,100.00          10,835.00        12,935.00           

เจ้าหน้ี-เงินบริจาค 5,000.00           -                    -                    5,000.00             

เจ้าหน้ี-ประกนัสังคม 1,555,273.55    1,555,273.55     

90,198,735.45  13,391,995.19 10,265,651.78 113,856,382.42 รวม

หมวดวัสดุการค้า เจา้หน้ี 0-3 เดือน เจา้หน้ี 3-5 เดือน เจา้หน้ี 5 เดือนข้ึนไป เจ้าหน้ีคงเหลือ

 

 

/อัตราวัสดุ.... 
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อัตราวัสดุคงคลัง 

 

ต้นทุนบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 3/65 

ผู้ป่วยนอก (OPD) 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยใน (IPD) 

 

/ผลประเมิน… 

รพ. Group ตน้ทนุผูป่้วยนอก จ านวนครัง้Pt.นอก ตน้ทนุPt.

นอก/ครัง้ Mean+1SD
ผลการ
ประเมนิ

หวัหนิ รพทS<=400 391,830,626.68      552,373.00         709.36 1021.09 ผา่น
ประจวบฯ รพทS<=400 207,625,788.49      278,260.00         746.16 1021.09 ผา่น
พระจอมเกลา้ รพทS>400 302,467,164.57      470,135.00         643.36 1124.02 ผา่น
บา้นโป่ง รพทS<=400 275,537,161.21      553,407.00         497.89 1021.09 ผา่น
พทุธเลศิหลา้ รพทS<=400 286,519,219.38      170,762.00         1677.89 1021.09 ไมผ่า่น
ปทมุธานี รพทS>400 281,186,837.41      557,047.00         504.78 1124.02 ผา่น
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ผลประเมิน Total Performance Score (TPS)  ไตรมาส 3/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลประเมิน… 
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ผลประเมิน Total Performance Score (TPS)  ไตรมาส 3/65 

 

  จากตารางทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่                
เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยแสดงผลการด าเนินงานตาม Planfin รายได้รวม 
1 ,370 ,535 ,137.10 บาท ค่า ใช้ จ่ ายรวม 1 ,134 ,558 ,148.19 บาท งบแสดงฐานะการ เ งิน 
1,899,613,983.05 บาท เงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 575,642,974.53 บาท 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือนกรกฎาคม 2565 จ านวน 227 ,031,572.36 บาท เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ               
เดือนกรกฎาคม 2565 จ านวน 113,856,382.42 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 การด าเนินการ งบด าเนินงาน งบเหล่ือมปี งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 (กลุ่มงานการเงิน) 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

อาคารอุบัติเหตุบ าบัด รักษาและห้อง
ประชุม 

38,533,200.00 27,024,988.77 
(2-6 งวด)    

11,508,211.23 

เตยีงผ่าตัด 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 

เครื่องดมยาสลบ 1,695,000.00 1,695,000.00 0.00 

รวม 41,978,200.00 30,469,988.77 11,508,211.23 

 

/งบด าเนินงาน... 
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งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. พตส. 16,158,070.90 15,999,408.00 158,662.90 

2. ค่าเช่าบ้าน 61,920.00 61,920.00 0.00 

3. ประกันสังคม 97,093.00 89,190.60 7,902.40 

4. ค่าตอบแทน (ฉ.12) 3,095,659.00 3,095,659.00 0.00 

5. กองทุนทดแทน 6,096.00 6,096.00 0.00 

6. ค่าตอบแทนงานนิติเวช 245,100.00 244,725.00 375.00 

7.โครงการศูนย์พึง่ได ้ 26,800.00 0.00 26,800.00 

8.พัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ 24,910.00 0.00 24,910.00 

9.  การบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม 

7,400.00 0.00 7,400.00 

รวม 19,723,048.90 19,496,998.60 226,050.30 

งบเงินกู้ ปีงบประมาณ 2565 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. เครื่องติดตามการท างานของหัวใจขนาดเล็ก 4 เครื่อง 
592,000.00 592,000.00 0.00 

2. เครื่องเอกซเรย์เคล่ือนที่ดิจิตอลน้ าหนักเบา 1 เครื่อง 
(ส่งมอบ เดือน มิ.ย. 65) 

3,499,000.00 3,499,000.00 0.00 

3. เครื่องช่วยหายใจเคล่ือนย้ายได้ 4 เครื่อง 
1,798,800.00 1,798,800.00 0.00 

4. เครื่องช่วยหายใจขนาดกลาง 2 เครื่อง 
1,598,000.00 1,598,000.00 0.00 

รวม 7,487,800.00 7,487,800.00 0.00 

 

 

/งบอุดหนุน... 
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งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ค่าลงทะเบียน 12,500.00 12,500.00 0.00 

รวม 12,500.00 12,500.00 0.00 

 ในการเบิกจ่ายดังกล่าวจะเป็นการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นการเบิกจ่ายตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เบิกจ่ายงบลงทุน 30,469,988.77  บาทคิดเป็น 72.85% 
การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 19,496,998.60บาท คิดเป็น 98.85% การเบิกจ่ายงบเงินกู้ 7,487,800.00 บาท   
คิดเป็น 100%  และการเบิกจ่ายงบอุดหนุน 12,500.00 บาท คิดเป็น 100%   
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ติดตามแผนเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565) (กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ) 

ติดตามแผนเงินบ ารุงปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือนตุลาคม 2564 ถึงสิงหาคม 2565 

รายงานการใช้เงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 – สิงหาคม 65) 

 

 

 

/ความต้องการ... 
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มติที่ประชุม  การขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์นอกแผนประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 24 รายการให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยหลายรายการข้างต้น สามารถรอจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไปได้  เช่นครุภัณฑ์ส านักงาน จึง
พิจารณาให้ซื้อในปีงบประมาณถัดไป โดยก าชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 

 

/งบค่าเส่ือม… 
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งบค่าเส่ือมปีงบประมาณ 2566 งบค่าเส่ือมมีงบประมาณ 2,566 วงเงิน 8,800,814.75 บาท 

 
 

 

มติทีป่ระชุม  ทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 การจัดกิจกรรมโรงพยาบาลหัวหิน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 -  การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  โรงพยาบาลหัวหิน 

 ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ ปข 00173/ว25057 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธ ของสัปดาห์แรกของทุกเดือนนั้น โรงพยาบาลหัวหิน 
จึงก าหนดให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าเดือนกันยายน 2565 ในวันพุธที่ 7  กันยายน  2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณรอบหอพระด้านหน้าโรงพยาบาลหัวหิน 

 ในวันพุธที่ 3  สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหินร่วมกัน 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 ณ บริเวณโรงพยาบาลหัวหิน 4 
 

 

 

 -  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมพิธี
ท าบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และพิธีถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ณ บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) 

 

 
/-  กิจกรรม... 
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-  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
12 สิงหาคม 2565 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2565  จัดกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร ณ โรงเรียนหัวหิน และพิธีถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง พร้อม
จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) 

 

 

-  กิจกรรมรอเฝ้าฯ เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี   
20 สิงหาคม 2565 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  เนื่องจากโรงพยาบาลหัวหินเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ถวายความปลอดภัยและถวายการรักษาราชวงศ์
จึงแนะน าให้จัดท าแผนพิทักษ์รามาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

/4.2  กิจกรรม... 
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4.2  กิจกรรมคุณภาพ ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) 
การจัดกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลหัวหินประจ าปี 2565 

ก าหนดวันจัดงานในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา ๐8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 

อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวหิน 

 
 

 

 

/สรุปหน่วยงาน... 
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สรุปหน่วยงานที่ผลงานส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ รพ.หัวหิน 2565 

CQI 

1. Cath lab จ านวน 4 ผลงาน 

2. ICU Covid 2  จ านวน 4  ผลงาน 

3. เภสัชกรรม  จ านวน 4  ผลงาน 

4. CCU  จ านวน 3  ผลงาน 

5. พิเศษ 8  จ านวน 2 ผลงาน 

6. กายภาพบ าบัด  จ านวน 1  ผลงาน 

7. จิตเวช  จ านวน  1  ผลงาน 

8. TB  จ านวน  1  ผลงาน 

9. NICU  จ านวน1 ผลงาน 

10. อายุรกรรมชาย  จ านวน  1 ผลงาน 

11. STU  จ านวน  1 ผลงาน 

 ส่ิงประดิษฐ์ 
1. CCU จ านวน  4 ผลงาน 

2. ศัลยกรรมชาย จ านวน  2 ผลงาน 

3. กายภาพบ าบัด จ านวน  1 ผลงาน 

4. อายุรกรรมชาย จ านวน  1 ผลงาน 

5. อายุรกรรมหญิง จ านวน  1 ผลงาน 

6. Cath lab จ านวน  1 ผลงาน 

R2R-วิจัย 

1. TB จ านวน  1 ผลงาน 

2. เภสัชกรรม  จ านวน  1 ผลงาน 

3. กายภาพบ าบัด  จ านวน  1 ผลงาน 

4. เคมีบ าบัด  จ านวน  1 ผลงาน 

เรื่องเล่าด้วยหัวใจคุณภาพ 

1. Neuro intervention  จ านวน  1 ผลงาน 

2. เภสัชกรรม  จ านวน  1 ผลงาน 

3. พิเศษ 7  จ านวน  1 ผลงาน 

4. TB จ านวน  1 ผลงาน 

5. สุขศึกษา  จ านวน  1 ผลงาน 

6. Cath lab  จ านวน  1 ผลงาน 

7. พิเศษ 8  จ านวน  1 ผลงาน 

/8.อายุรกรรม... 
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8. อายุรกรรมชาย  จ านวน  1 ผลงาน 

9. CCU  จ านวน  1 ผลงาน 

10. ICU Covid 2  จ านวน  1 ผลงาน 

11. เคมีบ าบัด  จ านวน  1 ผลงาน 

12. การพยาบาลวิสัญญี  จ านวน  1 ผลงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3  งานความบริหารเส่ียง 

-  รายงานอุบัติการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากหนู (ผ่านระบบ HRMS) 
ในเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 มีการรายงานจ านวน 13 อุบัติการณ์ เช่น กล่ินฉี่หนู  

พบหนูตาย  หนูกัดสายไฟและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช ารุด ส่งผลให้เครื่องต้องหยุดท างานโดยประมาณ 20 ชั่วโมง 
มูลค่าของความเสียหายสูงสุด 875,000 บาท โดยโรงพยาบาลหัวหินและผู้รับผิดชอบได้ท าการปรึกษากับบริษัท 
ในการท าการก าจัดหนู โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลหัวหินให้ก าหนดจุดทิ้งอาหาร   
โดยภาชนะในการทิ้งอาหาร  ต้องมีฝาปิดที่เรียบร้อย เพ่ือลดแหล่งอาหารของหนู 

ภาพความเสียหายของอุบัติการณ์จากหนู 

 
 

 

/รายงานความ... 
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- รายงานความเส่ียง เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 

 

 

กราฟแสดงการรายงานอุบัติการณ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2565 รวม 1,277 อุบัติการณ์              
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลหัวหินได้มีการรายงานอุบัติการณ์สูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2565                  

เป็นจ านวน 215 ครั้ง 

 - แผนภูมิแสดงจ านวนอุบัติการณ์แยกตามระดับ เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 

 

 

 

/การส่งข้อมูล… 
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- การส่งข้อมูลอุบัติการณ์ เข้าระบบ HRMS.  เดือนตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 
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งานหอผู้ป วยอายุรกรรมชาย

งานห้องคลอด

งานห้องสวนหัวใจ

งานหอผู้ป วย ัลยกรรมชาย

งานหอผู้ปวยอภิบาลโรคหัวใจ

งานหอผู้ปวยอายุรกรรมห ิง

งานวิสั  ี

 
 

 
 

สรุปรายงาน 10 อันดับหน่วยงานส่งข้อมูลรายงานอุบัติการณ์เข้าระบบ HRMS เดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2565 
จ านวน 1,016 อุบัติการณ์ โดยการรายงานอุบัติการณ์สูงสุดของโรงพยาบาลหัวหิน คืองานหอผู้ป่วยพิเศษ VIP 

จ านวน 261 อุบัติการณ์  และการแบ่งระดับความรุนแรงระดับ a และ b สูงสุดอยู่ที่ 138 และ 443 อุบัติการณ์ 
 

/แผนภูมิแสดง.. 
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- แผนภูมิแสดง 5 อันดับอุบัติการณ์ที่เกิดมากที่สุด  เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 

 

 
 

ข้อมูลร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ เดือนสิงหาคม 2565 

ข้อมูลร้องเรียนด้านพฤติกรรมด้านบริการเดือนสิงหาคม 2565  
1. วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 2 หน่วยงาน 

2. วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  ชื่นชมงานหน่วยงาน ER 

3. วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 มีการร้องเรียนพฤติกรรมบริการหน่วยงานเดิมในวันที่ 
5 สิงหาคม 2565 

4. วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 1 หน่วยงาน 

5. วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 1 หน่วยงาน 

6. วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้รับบริการระบายถึงพฤติกรรมการบริการของโรงพยาบาลหัวหิน
ลงในเพจพลเมืองหัวหิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4  โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง ACLS 

  ตามนโยบายของโรงพยาบาลหัวหิน มีการก าหนดให้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการอบรม
เชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง ACLS โดยกลุ่มการพยาบาล การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 9 โดยรายละเอียดก าหนดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ 
 

/1. รุ่นที่ 1... 



25 
 

1. รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2. รุ่นที่... 
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2. รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3. รุ่นที่... 
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3. รุ่นที่ 3 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/4.5 ความคืบหน้า... 
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4.5  ความคืบหน้า คลินิกพิเ ษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC (แพทย์ห ิงพรรัตน์  จินดา)  
 4.5.1 คลินิกพิเ ษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic) 

  1. แพทย์เฉพาะทางรายใหม่ที่สมัคร SMC จ านวน 11 ราย 

  -  อายุรกรรมทั่วไป 4 ราย 

   1. นายแพทย์ศุภกฤต เก้าเอ้ียน 

   2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ ฝูงทองเจริญ 

   3. แพทย์หญิงพิชาภรณ์ สุรวงษ์สิน 

   4. แพทย์หญิงปรียามาศ คูณสิริไพบูลย์ 

  -  กุมารเวชกรรม 1 ราย 

   1. แพทย์หญิงชณุตพร ช่างเขียน 

  -  รังสีวินิจฉัย 2 ราย 

   1.  แพทย์หญิงธนารักษ์ ทองสุข 

   2.  แพทย์หญิงจณัญญา พนมธนศักดิ์ 
  -  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 ราย 

   1.  นายแพทย์สิโรตม์ อมรานันทกิจ 

  -  ศัลยกรรมระบบประสาท 1 ราย 

   1.  นายแพทย์พันภูมิ ชูชัยมังคลา 
  - โสต ศอ นาสิก 1 ราย 

   1.  แพทย์หญิงจุฑารัตน์ ฉันทโรจน์ 
  -  จิตเวช 1 ราย 

   1.แพทย์หญิงชญามัย หทัยสะอาด 

  2. สรุป จ านวนแพทย์เฉพาะทางที่ออกตรวจ SMC clinic  
จ านวน 28 ราย แบ่งเป็น 

-  อายุรแพทย์ทั่วไป 5 ราย 

-  อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร 2 ราย 

-  อายุรแพทย์โรคเลือด 2 ราย 

-  อายุรแพทย์โรคหัวใจ 1 ราย 

-  ศัลยแพทย์ทั่วไป 2 ราย 

/- ศัลยแพทย์... 
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-  ศัลยแพทย์พลาสติก 1 ราย 

-  กุมารแพทย์ 2 ราย 

-  รังสีแพทย์ 4 ราย 

-  โสต ศอ นาสิก 2 ราย 

-  จิตแพทย์ 5 ราย 

-  ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ 1  ราย 

-  ประสาทศัลยแพทย์ 1 ราย 

  3. ตารางการออกตรวจ OPD SMC (update สิงหาคม 2565) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  

 

 

 

 

 

/4.5.2  แบบประเมิน... 
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 4.5.2  แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการคลินิกพิเ ษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)  โรงพยาบาลหัวหิน  
  ด้วยคณะกรรมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)  โรงพยาบาลหัวหิน ก าลัง
พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือเก็บข้อมูลและน ามาพัฒนาการให้บริการ ทั้งด้านผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 การรับเงินเพิ่มพิเ ษฯ (ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติในโรงพยาบาลเอกชน) (กลุ่มงานทรัพยากรบุคล) 

-  ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ไม่ท าเวชฯ) จ านวน 51 ราย  ต่อสัญญา 1 ตุลาคม 2565 

1. นายสุทธิรักษ์ บัวแก้ว ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

2. นายจุลชาติ ภัทรศิริกุล ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

3. นายวีระพงษ์ หวังธีระพงษ ์   ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

4. นางสุไรดา ศรีอุทารวงศ์    ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวอารีดา ธงทอง ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

6. นางสาวกชกานต์        รุ่งเรืองศักดิ ์    ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

7. นางสาวจณัญญา พนมธนศักดิ์    ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

8. นางสาวจันทกานต์ จันทร์ฉาย       ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

9. นางสาวจาคะ อนุจารี ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

10. ว่าที่รต.หญิง จิรัชญา    กลีบสุวรรณ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

11. นางสาวจุฑารัตน์ ฉันทโรจน์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

12. นายเฉลิมพล ฮ้อศิริกุล ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

13. นางสาวชญามัย หทัยสะอาด ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

14. นางสาวชมพูทิพย์ ศิริวรรัตน์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

15. นายชยานนท์ คนซื่อ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 

16. นางสาวเชิญพร พยอมแย้ม ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

17. นางสาวณัชชา จันทรเทพเทวัญ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

18. นางสาวดุษณี ตระกูลช่าง ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

19. นางสาวธนารักษ์ ทองสุข ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

20. นางสาวนาตาลี ลินนีมัยเยอร ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

21. นางสาวบงกชรัตน์ สิทธาธนากร ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

/22. นางสาว... 
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22.  นางสาวปรียามาศ คูณสิริไพบูลย์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

23. นายปิยพัทธ์ ปิยะมงคล ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

24. นายพชร ตันชวลิต ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

25. นางสาวพรชนัน ดุริยะประพันธ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
26. นางสาวพรรัตน์ จินดา ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

27. นางสาวพัชราภรณ์ มาลีเวช ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

28. นางสาวพิชาภรณ์ สุรวงษ์สิน ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

29. นางสาวรัชมณี อินม ี ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

30. นายวีรสิทธ์ิ ตรีวัฒนา ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
31. นางสาวศรีกนก วิสุทธิวิเศษ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

32. นายศุภกฤต เก้าเอ้ียน ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

33. นายสุทธิศักดิ์ ฝูงทองเจริญ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

34. นางสาวอนุสสรา พรมเกต ุ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

35. นางสาวอรวรรณ สายบัวทอง ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

36. นางสาวอารีรัตน์ เสือเหลือง ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

37. นายภูม ิ ชูชัยมังคลา ต าแหน่ง นายแพทย์ 

38. นางสาวสราลี มัทนารมยกิจ ต าแหน่ง นายแพทย์ 

39. นายสิโรตน์ อมรานันทกิจ ต าแหน่ง นายแพทย์ 

40. นาสาวบุษราคัม กนกวรพรรณ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ 

41. นางสาวจุติรัตน์ วงศ์ศรีสกุล ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

42. นายณรงค์พล สันติวิกรานนท์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

43. นางสาวมณฑิรา สู่สวัสดิ์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

44. นางสาวมาลา อินสะโร ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

45. นางสาววันดี ส าเร็จ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

46. นางสาวศวรรณี ฉัตรวรานนท์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

47. นางสาวสุธารส ปริญญาปุณโณ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

48. นายธนรัตน์ เวียงนนท์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 

49. นางสาวปิยาภา ไกรมาก ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
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50. นางสาวเปมิกา เลาหสินณรงค์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
51. นางสาวเจมิน่า บิทซ ี ต าแหน่ง เภสัชกร 

-  ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ไม่ท าเวชฯ) จ านวน 3 ราย 

 1. นางสาวรมย์ธีรา   ค ารณฤทธิศร  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 

 2.  นายย่ิงยศ รัตนจรัสโรจน์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

 3. นางสาววิรากานต์  คงเนียม  ต าแหน่ง เภสัชกร  ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ

5.2 ขออนุมัติเลิกจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 1 ราย (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)  
  นางสาวอรอุมา  เรืองสวัสดิ์ ต าแหน่งแม่บ้าน ขาดงานตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ

5.3 การพิจารณาความดีความชอบ 

  ตามที่โรงพยาบาลหัวหินได้รับจัดสรรเงิน 2.95% นั้น ทางคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลหัวหิน (HRM) มีมติในที่ประชุมให้กลุ่มภารกิจต่าง ๆ ประชุมและพิจารณาความดีความชอบเบ้ืองต้น
ก่อน และผู้อ านวยการได้พิจารณาจัดสรรเงินดังกล่าวจ านวน 23,000 บาท เพ่ือเป็นกองทุนกลางในการลาศึกษา
ส่วนที่เหลือน ามาเพ่ือบริหารจัดการต่อไป 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ

5.4  ขออนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลหัวหิน ประจ าปี 2565  
(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) 
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ได้ก าหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลหัวหิน 
ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10  อาคาร 1 นั้น 
ทางกลุ่มงานมีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเงินรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ 
โรงพยาบาลหัวหิน ประจ าปี 2565 รวมเงินทั้งส้ิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลงาน CQI 

รางวัลชนะเลิศ  = 3,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 1 =  2,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 2 =  1,000 บาท x 1 รางวัล 
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รางวัลชมเชย =  500 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลส่งผลงาน =  300 บาท x 10 รางวัล 

 ส่ิงประดิษฐ์ 
รางวัลชนะเลิศ  = 3,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 1 =  2,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 2 =  1,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลชมเชย =  500 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลส่งผลงาน =  300 บาท x 5 รางวัล 

 R2R/วิจัย 

   รางวัลชนะเลิศ  = 3,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 1 =  2,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 2 =  1,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลชมเชย =  500 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลส่งผลงาน =  300 บาท x 5 รางวัล 

 นวัตกรรม 

 รางวัลชนะเลิศ  = 3,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 1 =  2,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 2 =  1,000 บาท x 1 รางวัล 

 เรื่องเล่าด้วยหัวใจ 

  รางวัลชนะเลิศ  = 3,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 1 =  2,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับ 2 =  1,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัล popular vote = 2,000 บาท x 1 รางวัล 

รางวัลส่งผลงาน =  300 บาท x 15 รางวัล 

 เล่นเกมคุณภาพ 

  ตอบค าถามชิงรางวัล 6,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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5.5 คลินิกพิเ ษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)   

 5.5.1 รายชื่อคณะกรรมการคณะกรรมการจัดบริการคลินิกพิเ ษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)  
โรงพยาบาลหัวหิน   
  ตามค าส่ังที ่286/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)  
โรงพยาบาลหัวหิน ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นค าส่ังเดิมที่ใช้มาหลายปี คณะกรรมบางท่าน              
เกษียณอายุราชการแล้ว จึงขอแก้ไขรายชื่อในค าสั่งคณะกรรมการฯ  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน             
โดยจะน ารายชื่อคณะกรรมการน าเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวหินอีกครั้ง  

รายชื่อคณะกรรมการฯ เดิม 

 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ

 5.5.2  การประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกพิเ ษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC) โรงพยาบาลหัวหิน   
  ด้วยคณะกรรมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC) โรงพยาบาลหัวหิน 
เล็งเห็นความส าคัญในการให้บริการรักษา จึงขอเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง        
การรักษาได้มากขึ้น คือ 

   1. เสนอให้ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล เวชนิทัศน์ 
  2. เสนอให้ท าส่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต/social ของทางโรงพยาบาลหรือผ่านทางเพจ 
Facebook โรงพยาบาลหัวหิน Hua-Hin Hospital  

  3. เสนอขออนุมัติพิจารณาเปิดเพจ Facebook  SMC คลินิกโรงพยาบาลหัวหิน เพ่ือเป็นช่องทาง
ติดต่อส่ือสาร 

 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  มอบหมายให้งานคลินิก SMC ร่วมกับงานเวชนิทัศน์เป็นผู้ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือส่ือโซเชียล
มีเดียหรือวีดีโอพรีเซ็นเตชั่น โดยการประชาสัมพันธ์คลินิก SMC  ของโรงพยาบาลหัวหิน หากจัดท าขึ้นในรูปแบบส่ือ
มัลติมีเดียให้ค านึงถึงเวลาและความเหมาะสมด้วย โดยให้มีการเผยแพร่ในเพจของโรงพยาบาลหัวหินหรือในเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลหัวหินเท่านั้น โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเปิดเพจเพ่ิม เนื่องจากอาจเป็นภาระของผู้ดูแลระบบ (admin)            
ในการตอบหรือให้ข้อมูลที่รวดเร็ว และอาจท าให้ผู้รับบริการเกิดความสับสนในการสอบถามข้อมูล จึงไม่อนุมัติให้
เปิดเพจ facebook SMC เพ่ิมแต่ให้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียล โดยเพจหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน  
ทีม่ีอยู่แล้วแทน 

5.5 อัตราค่าบริการทันตกรรม (กลุ่มงานทันตกรรม) 
 5.5.1. อัตราค่าบริการทันตกรรม 

  เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการรักษาด้านทันตกรรมมีต้นทุนที่สูงขึ้น กลุ่มงานทันตกรรม จึงเห็นควรมี
การปรับเปล่ียนและก าหนดอัตราค่าบริการใหม่  โดยค านึงถึงต้นทุนในการให้บริการในปัจจุบัน การปรับอัตรา
ค่าบริการฯ ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลหัวหิน ซ่ึงต้องเป็นไปตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
  กลุ่มงานทันตกรรม ขอแจ้งอัตราที่เห็นควรปรับเพิ่มใน 2 ส่วน คือ 

  1. อัตราค่าบริการทั่วไป ให้ก าหนดอัตราค่าบริการฯ ตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

  2. อัตราค่าบริการเฉพาะทาง ให้ก าหนดอัตราค่าบริการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากมี
ส่วนต่าง ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างนั้นเอง โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวต้องไม่เกิน
อัตราตามทีร่าชกิจจานุเบกษา ก าหนดไว้  
  การก าหนดอัตราค่าบริการทั้งสองส่วนนี้ต้องมีการแจ้ง การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการทราบ
ถึงค่าใช้จ่าย ส่วนต่าง และการประกาศเริ่มใช้อัตราค่าบริการใหม่ให้ชัดเจน อัตราค่าบริการด้านทันตกรรม           
ที่ก าหนดใหม่ ตามเอกสารแนบ 1 

มติที่ประชุม ด้วยค าส่ังแต่งตั้งกรรมการพิจารณาอัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลหัวหิน มีรายชื่อ
คณะกรรมการบางท่านที่เกษียณอายุราชการแล้ว ท าให้มติการก าหนดอัตราค่าบริการไม่ชัดเจน จึงให้แก้ไขค าส่ัง
แต่งตั้งกรรมการดังกล่าว และจัดพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการทันตกรรมใหม่ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ               
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และจะน ามติที่ประชุมฯ เข้าเสนอพิจารณาในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอีกครั้ง 
 5.5.2 อัตราการบริการจัดฟัน 

  ด้วยการบริการจัดฟันเป็นการบริการทางด้านความสวยความงาม จึงไม่สามารถเบิกจ่ายจากรัฐบาลได้ 
ทางกลุ่มงานทันตกรรม จึงขอเสนอให้มีการก าหนดอัตราค่าบริการจัดฟัน โดยอ้างอิงจากโรงพยาบาลใกล้เคียง                 
ในพ้ืนที ่ดังนี้ 
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ค่ารักษาทันตกรรมจัดฟันโรงพยาบาลหัวหิน 

 เก็บประวัติ พิมพ์ปากถ่ายรูป วิเคราะห์แผนการรักษา 1,000   
 เคร่ืองมือติดแน่น กรณีเคสทั่วไป  

ครั้งที่ 1-4 ครั้งละ              3,000 บาท  
ครั้งที่ 5-30 ครั้งละ            1,000 บาท  
Retainer บน-ล่าง 

32,000-38,000 บาท 

12,000 บาท 

20,000-26,000 บาท 
 1,700 บาทต่อชิ้น 

 กรณีเคสผ่าตัด (ไม่รวมค่าผ่าตัด) 
ครั้งที่ 1-4 ครั้งละ              5,000 บาท  
ครั้งที่ 5-32 ครั้งละ            1,000 บาท  
Retainer บน-ล่าง 

42,000-48,000 บาท 

20,000 บาท 
22,000-28,000 บาท 

1,700 บาทต่อชิ้น 

Bracket หลุดติดใหม่ต่อตัว 300 บาท 

 เคร่ืองมือถอดได้ 
           Plate ธรรมดาต่อชิ้น 

Plate มี screw ต่อชิ้น 
Activator ต่อชิ้น 
ค่าซ่อมเครื่องมือครั้งละ  

 
1,700 บาท 

2,000 บาท 

2,000 บาท  
500 บาท 

 คา่เคร่ืองมือพิเ ษอ่ืนๆ 
Mini screw ต่อตัว 
เครื่องมือกันช่องว่างชนิดติดแน่น 
เครื่องมือขยายขากรรไกรบนแบบติดแน่น ต่อชิ้น 
Head gear ต่อชุด 
Face mask ต่อชุด 

 
2,600 บาท 

1,500-3,000 บาท 
1,500-3,000 บาท 

1,500 บาท 
5,000 บาท 

หมายเหตุ ค่ารักษาในการจัดฟันจะไม่รวมถึง 
1. ค่าเคร่ืองมือหลุด 
2. ค่ารักษาทางทันตกรรมอ่ืนๆ เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เป็นต้น 
3. ค่าถ่ายภาพรังสี 
4. ค่าเคร่ืองมือพิเ ษอ่ืนๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสบฟันที่ผิดปกติมากและมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
รักษามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเพ่ิมเติม โดยทันตแพทย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. อัตราค่าบริการนี้เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบชันสูตร 
 ด้วยกลุ่มงานบริหารทั ่วไปได้ร ับมอบให้รับผิดชอบและบริหารจัดการ เกี ่ยวกับใบชันสูตร  
ร่วมกับงานนิติเวช ซึ่งในปัจจุบันขั้นตอนการท างานดังกล่าว ยังมีความซับซ้อนและความล่าช้าทางกลุ่มบริหารทั่วไป 
จึงปรึกษากับกลุ่มงานนิติเวชแล้ว เห็นว่าธุรการของงานนิติเวชมีความสามารถในการบริหารจัดการใบชันสูตร 
และเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอรับใบชันสูตร และเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน             
จึงขอให้ธุรการของงานนิติเวชเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการใบชันสูตรทั้งหมด แต่ยังคงมีการลงรับ
หนังสือเข้าที่งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและส่งต่อให้งานนิติเวชด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

6.2 การปรับปรุงแบบอาคารรังสีรักษา 

  ด้วยแบบอาคารรังสีรักษา ได้มีการออกแบบเมื่อปี 2558 ท าให้มีบางส่วนไม่เหมาะสมในการใช้งาน
ในปัจจุบันและอนาคต  โดยการออกแบบเดิม 

    ชั้น 1 เป็นจุดบริการรังสีรักษา ยังคงใช้แบบเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลง 
   ชั้น 2 จากเดิมด้านซ้ายก าหนดให้เป็น ICU ส่วนด้านขวาเป็นไตเทียมและเคมีบ าบัด ซึ่งผู้บริหารมี
นโยบายให้เปล่ียนส่วนไตเทียมและส่วนตรวจรักษาเคมีบ าบัด เป็น ICU จึงท าให้ชั้น 2 เป็นห้อง ICU ทั้งชั้น โดยมี
ขนาด 2 ยูนิต   

  ชั้น 3 จากเดิมก าหนดให้เป็นห้องผ่าตัด จ านวน 5 ห้อง ไม่มีการเปล่ียนแปลง เตรียมท าทางเดิน
เพ่ือเชื่อมระหว่างชั้น 3 อาคาร 2 และชั้น 3 อาคารใหม ่ 
   ชั ้น 4 จากเดิมถูกออกแบบไว้ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LAB) ซึ ่งจะเปลี่ยนเป็นห้องพิเศษ
จ านวน 10 - 12 ห้อง และเป็นเตียงผู้ป่วยเคมีบ าบัด และ One Day Surgery (ODS) ทั้งนี้สถาปนิกกองแบบ              
จะด าเนินการออกแบบปรับปรุง ตามมาตรฐานต่อไป 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ

6.3 การจองห้องพิเ ษ 

 การจองห้องพิเศษโดยปกติแล้ว  สามารถจองได้ที ่งานประชาสัมพันธ์ แต่ด้วยสถานการณ์             
โควิด - 19 ที่ผ่านมามีการระบาดอย่างมาก ท าให้งานประชาสัมพันธ์ต้องให้บริการให้ค าแนะน าผู้ป่วยจ านวนที่มากขึ้น   
จึงได้มอบให้งานประกันเป็นผู้รับจองห้องพิเศษแทน เพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ แต่ด้วยปัจจุบันสถานการณ์           
โควิด - 19 มีผู้เข้ารับบริการที่ลดน้อยลง จึงขอให้งานประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการรับจอง
ห้องพิเศษเช่นเดิม และด้วยงานประกันต้องให้บริการเปิดบัตร หากต้องให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจองห้องพิเศษนั้น 

 

 

 

 

/จะท าให้… 






















































