
 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว 
ครั้งที่  2 / 2561 

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลสอยดาว 
....................................................... 

ผู้มาประชุม 
 

   1. นายธวัช   คงคาลัย   ประธานกรรมการ 
   2. นายชัชวาล  โภโค   กรรมการ     
   3. นางประภัสสร  เจริญนาม  กรรมการ 
   4. นางสาวมรกต  ฤกษ์รัตนวาร ี  กรรมการ  

5. นายวริัช  ไทยนิยม   กรรมการ 
6. นางสาวกานต์สิร ี จิตรเอื้ออารีย์กุล  กรรมการ 
7. นายจตุรวิทย ์  วรุณวานิชบัญชา  กรรมการ 
8. นางสาวชาดา  หอมสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
           

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นางเกศรา  สิทธิประภา  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

   1. นายอุดมศักดิ ์ ชัยยะ   จพ.เวชสถิติช านาญงาน 
2. นางปราณ ี  นามประดิษฐ ์  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
3. นางชลดา  ผลศิร ิ   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

   5. นางปูรินทร ์  คูหาทอง  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
   6. นางดวงสมร  พลละคร  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณ  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  

   2. นางสาวน้ าคา้ง ไชยบุตร์         พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
3. นางนุชนาถ  โพธิ์พทิักษ ์  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

            4. นายสฤษดิ ์  จารุกาญจน ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
            5. นางสาวอารยา ภูกองไชย  เจ้าพนักงานธรุการ 
            6. นางสาวชนัญญา ดาวสุข   Extern 
                               7. นางสาวพิชญา  พิทักษ์สุธพีงศ์   Extern 
                               8. นายจรี์วรศิ  สร้อยสน  Extern 

 
เริ่มประชุม   เวลา   13.30  น.         
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วาระที ่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

ประธาน  : 1) แนะน า  Extern 
    - นางสาวชนัญญา ดาวสุข  Extern 
                                 - นางสาวพชิญา  พิทักษ์สุธพีงศ์  Extern 
                                 - นายจรี์วริศ  สร้อยสน Extern 
   นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6  เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงานรายวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป 1  กลุ่มที ่10 
    ปีการศึกษา  2560  ตั้งแต่วันที่  1  – 28  มกราคม  2560  จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า  

1) การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค  (14 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 3 – 13 
พฤษภาคม 2561 ชื่อเกมส์การแข่งขัน “จันทบุรีเกมส์” มาสคอต กระต่าย ชื่อน้องจันท์  
เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (ระดับชาติ) “เชียงรายเกมส์”
ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย 

2) การปรับปรุงระบบการประชุม VDO Conference รองรับจันทบุรี 4.0 คณะกรรมการอนุมัติ
ในหลักการ ให้ทุกอ าเภอจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง VDO  Conference  เพื่อลดงบประมาณใน
การจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในพื้ นที่  ซึ่ง สสจ. จะจัดสรร
งบประมาณให้ทุกอ าเภอ (9 อ าเภอ)  ยกเว้นอ าเภอเมืองที่จะใช้เครื่องร่วมกับสสจ. และ
อ าเภอท่าใหม่ รวม 3 CUP ติดตั้งที่ รพ.ท่าใหม่ 

3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย โดย
สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์  2561 
 - ระดับต าบล/อ าเภอ งบประมาณสนับสนุนเรื่องละไม่เกิน 50,000 บาท 
 - ระดับจังหวัด งบประมาณสนับสนุนเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท 

4)  แนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามมติ  ครม.วันที่             
16 มกราคม 2561 ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ (ONE Stop Service : OSS) เพื่อจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จภายในวันที่ 31  มีนาคม 2561 ซึ่งจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายแรงงาน
ต่างด้าวทั้งสิ้น 23,788 คน เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมติ ครม. และข้อสั่งการ
จังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ หอประชุมศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัด
จันทบุรี (พระยืน) ร่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม 2561  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง ร่วมจัดบริการ ณ ศูนย์  OSS และในส่วนของ
หน่วยบริการสาธารณสุข มีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
      1. การจัดบริการตรวจสุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนอนุญาตท างาน 
         1.1 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้บริการตรวจสุขภาพ ในวัน และเวลาราชการ (จันทร์ –     
         ศุกร์) จ านวน 30 - 50 คน/วัน เฉพาะเดือนมีนาคม 2561  จัดบริการตรวจสุขภาพ 
         แรงงานต่างด้าวนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์ (ในวันเสาร์ที่ 3,10,17 และ 24  มีนาคม      
         2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
        1.2 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ให้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น ในวันและเวลาราชการ          
         (จันทร์ – ศุกร์) จ านวน 400 คน/วัน 
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         1.3 เวลารับบัตร/ยื่นเอกสาร 08.30 – 14.00 น. 
      2. การออกใบรังรองแพทย์ 
         2.1 หลังตรวจสุขภาพไม่เกิน 2 วันท าการ 
         2.2 ผลการตรวจสุขภาพที่ไม่ผ่าน ไม่มีการท าประกันสุขภาพและไม่ควรอนุญาตให้ท างาน    
     ในพื้นที่ เนื่องจากจะเป็นแหล่งแพร่โรค มีดังต่อไปนี ้

         - ผลตรวจ X-ray พบปอดผิดปกติ (สงสัยเป็นวัณโรคปอด) 
         - ผลซิฟิลิสเป็นบวก (VDRL positive)  
     - กลุ่มโรคเรื้อรังเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อน 
     - ผลตรวจโรคเท้าช้างเป็นบวก (Microfilaria positive) 
     - ตรวจพบการตั้งครรภ์รายใหม่ 

5) แจ้งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคลต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังต่อไปน้ี 

    1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข (รพช.) มีค่าดัชนีความสุขของคนท างานเพิ่มขึ้น 
    2. ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ 
    3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (รอบ1) กพร. 
    4. ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วย verbal screening และ/หรือ

ถ่ายทอดภาพรังสีทรวงอก 
    5. คะแนนประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI) ไตรมาส 1 
    6. การน าผลงาน “วิจัย/R2R” ด้านสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์  

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที ่ 2         : ติดตามและรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2561  ลงวันที่  21  มกราคม  2561 
ประธาน  : ติดตามรายงานการประชุม หน้าที่  3  เร่ืองระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงาน  
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสอยดาว  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลสอยดาว  
   พ.ศ. 2557  (ตามเอกสารแนบ) 

ที่ประชุม : รับรอง  

วาระที ่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

คุณประภัสสร  1) ขออนุมัติจ้างลูกจา้งชัว่คราวรายวันต าแหน่งพนักงานบริการ(ER) จ านวน 2  อตัรา       
กลุ่มงานพยาบาล  ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก (W2) จ านวน  1 อตัรา เพื่อทดแทนที่ขอลาออก 

ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างได้ตามที่ขอ เน่ืองจากเป็นการจ้างทดแทนในต าแหน่งที่ขอลาออก 

คุณชาดา  1) ขออนุมัติจ้างลูกจา้งชัว่คราวรายวันต าแหน่งพนักงานบริการ จ านวน 1  อัตรา       
กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เพื่อทดแทนที่ขอลาออก   

ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างได้ตามที่ขอ เน่ืองจากเป็นการจ้างทดแทนในต าแหน่งที่ขอลาออก 

   2) แจ้งการจัดท าหนังสือส่งภายนอกหน่วยงาน ให้งานธุรการตรวจสอบก่อน 

ที่ประชุม : เห็นชอบให้ธุรการท าการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อนที่จะด าเนินการส่งภายนอก 
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3) ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มขออนุมัติโอนครุภัณฑใ์ห้กบัหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 
    เพื่อใช้ส าหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานอื่นๆที่จะรับโอนไป     
   ใช้ในหน่วยงานของตนเอง 

ที่ประชุม : เห็นชอบ 

คุณกานต์สริ ี  1) ขอปรึกษาเรื่องการปรับเพิ่มค่าบริการทางทันตกรรม (ค่าฟันปลอม ค่าครอบฟัน) 
กลุ่มงานทันตกรรม  
ที่ประชุม : เห็นควรให้มีการประชุมปรึกษาหารือในส่วนของงานทันตกรรมก่อน เพื่อปรับในอัตราที่ 
   เหมาะสม แล้วให้น ามาเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารครั้งต่อไป 
   2) ขอต่อสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหน่วย 
   บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล 
             เอกชน ของนายถิรภัทร  พันธ์สุโภ  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่วันท่ี  1  มีนาคม 2561 

ที่ประชุม : เห็นชอบ 

คุณมรกต  1) ขอต่อสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหน่วย 
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล 
             เอกชน  จ านวน 6  รายดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายประธาน  จานุสรณ ์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ 
2. นายสันทิส  กิจปรีชา  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  
3. นางสาวจินดาพร  ขุนศรีอุเชนทร์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ 
4. นางสาวเมธาวี  ศรีรตันโชติชัย ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ 
5. นางสาวสุวิชรินทร ์ สฤษฏ์กุล ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
6. นางสาวรติยา  ถาวรยิ่ง  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 

ที่ประชุม : เห็นชอบ 

2) ขออนุมัติใช้เงินกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อชว่ยเหลือคนไข้ยากจน ผู้ป่วยชื่อนายสวรรค์ 
เจริญดง อายุ 58 ปี อยูบ่้านเลขที่ 40 ม.6 ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จันทบุรี ไม่มีสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลเน่ืองจากมีใบเกิดแต่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีบุคคลท าคลอดบิดามารดาเป็นพยาน
บุคคลส าหรับการจดัท าบัตรประชาชนได ้มีอาชพีรับจ้างรายวัน เป็นโรค Atriall Fibrilation 
และได้รับการผา่ตดัเปลี่ยนลิ้นหัวใจ จ าเป็นต้องไดร้ับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด warfarin 
และติดตามผลทางห้องปฏิบัติการอยา่งใกล้ชดิเนื่องจากหากขาดยามีโอกาสเป็น embolic 
strokeได ้ถึง ร้อยละ 20 จากการตดิตามการรักษาพบว่าผู้ป่วยจะขาดยาในบางครั้ง ดว้ยสาเหตุ
ของการขาดคา่ใช้จา่ยในการมารักษาพยาบาล จึงขออนุมัติเงินเงินกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อ
ช่วยเหลือค่าอาหารและค่าเดินทาง จ านวน 200 บาท/ครั้ง * 7 ครั้ง รวมเป็น 1,400 บาท  

ที่ประชุม : เห็นควรอนุมัติใช้เงินกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อช่วยเหลือคนไข้ยากจนได้ 
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 3) ขอปรึกษาคณะกรรมการฯ ในการให้ความอนุเคราะห์กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ตามที่
 โรงพยาบาลสอยดาว ได้น ายา HBIG เข้ากรอบรายการยาพบว่าอาจมีการสั่งใช้ในเจ้าหน้าที่ประจ า 
 และกลุ่มแพทย์ใช้ทุน นักศึกษาที่มาฝึกงาน ซึ่งอาจไม่มีสิทธิ์    

ท่ีประชุม : เห็นควรให้ความอนุเคราะห์ 

 4) ขอให้คณะกรรมการพิจารณาประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเรื่อง การส่งเสริม
 การใช้ยาสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย ก าหนดให้ใช้ยาสมุนไพรตามรายการแทนยา
 แผนปัจจุบันที่เป็นยาทดแทน ดังนี้ 

1.  ขม้ินชัน แทน simethicone tab 
2. มะขามแขก แทน Bisacodyl tab 
3. ยาผสมเพชรสังฆาต แทน Daflon, Sidual 
4. ยาแก้ไอมะขามป้อม แทน Brown mixture 
5. ยาอมประสะมะแว้ง แทน Bromhexene tab 
6. ยาผสมเถาวัลย์เปรียง แทน Indomethacin cap 
7. ครีมพญายอ แทน Acyclovir cream 

ที่ประชุม : เน่ืองจากตามการประชุม คปสจ.ได้ถกเถียงกันในเรื่องดังกล่าว เห็นว่าอาจไม่เหมาะสมในการ 
   ใช้ เนื่องจากยาแผนปัจจุบันดังกล่าวมีข้อบ่งใช้หลายอย่างซึ่งยาสมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถ 
   ทดแทน ทุกข้อบ่งใช้ได้ จึงขอให้เพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร แต่คงยาแผนปัจจุบันไว้ก่อน 

 5) ขอให้คณะกรรมการพิจารณา เรื่องจากย้ายห้องพักของเภสัชกรประธาน ซึ่งพักคู่กับ         
 ทันตแพทย์ถิรภัทร เพื่อเข้าอาคารพักแห่งที่ 3 เนื่องจากจ าเป็นต้องซ่อมห้องพักโดยการทุบผนัง 
 เน่ืองจากท่อภายในผนังมีน้ ารั่วจนผนังโป่งพองออกและเกิดราในผนังและตู้ที่วางบริเวณใกล้กัน 

➢ ปัจจุบันอาคารพักแห่งที่ 3 ยังไม่มีผู้เข้าไปอยู่อาศัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป จ าเป็นต้อง
ส่งคนไปนอนเฝ้า หากมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่จะลดภาระในด้านการเฝ้า และมีผู้ดูแลความ
เรียบร้อยของอาคารพักแห่งที่ 3 

➢ นักศึกษาพยาบาลยังมีอีก 1 ผลัด หากเลยช่วง มิถุนายน ไปจะมีห้องว่าง แต่ห้อง
ดังกล่าวเมื่อย้ายแล้วต้องย้ายของกลับห้องเดิมเมื่อซ่อมเสร็จ ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ขอย้าย
ทั้งสองราย  

➢ อาคารพักแห่งที่ 2 ที่ผู้ขอย้ายทั้งสองรายอาศัย มีปัญหามาก ควรประชุมผู้พักอาศัย
เพื่อแก้ไขในคราวเดียว 

ที่ประชุม : เห็นควรให้คณะกรรมการบ้านพักจะนัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอีกครั้ง 

วาระที ่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
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กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย ์

1) รายไดจ้ากงบ สปสช. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 – 19 ก.พ.2561 

ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน ส่งเสริมป้องกัน กองทุนเฉพาะ งบลงทุน ฟ้ืนฟู แพทย์ งบ CF รีเฟอร์

OPD IPD PP CENTRAL ค่าเส่ือม สมรรถภาพ แผนไทย CENTRAL 

 REIMBURSE REIMBURSE

36,550,966.22 4,414,686.38 9,032,550.95 735,824.69 4,256,015.75 300.00 309,158.61

สวัสดิ อ่ืนๆ ผู้ สูงอายุ เงนิชว่ยเหลอื คา่รกัษาพยาบาล

ค่ายา CR/ เบาหวาน การรักษา ตามมติ LTC ชดเชย ชดเชย ผูใ้หบ้รกิาร ผูป้ระกนัตน

บริการ พนักงาน บอร์ด IPD กองทุนเฉพาะ ทีเ่ป็นคนพกิาร 

กรณีเฉพาะ ส่วนท้องถิ่น สทิธปิระกนัสงัคม

58,452.00 439,112.87 150,000.00

รวม  55,987,489.47  บาท

กองทุนค่าบริการทางการแพทย์

กองทุนเอดส์ งบกลาง

 
2) สรุปงาน CMI (ตามเอกสารแนบ) 
3) สรุปการเรียกเก็บเดือน มกราคม 2561 (ตามเอกสารแนบ) 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่มการพยาบาล  : 1)  สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน  มกราคม  2561 

     OPD จ านวนผู้ป่วย OPD          3,546  ราย 
      จ านวนผู้ป่วย Screen          7,403     ราย 
     ER จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด          3,090  ราย 
      ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร             112     ราย 
      ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป    389    ราย 
      ผู้ป่วยทั่วไป            2,589   ราย 
      ผู้ป่วย  Refer/Dead                    109/3   ราย 

LR จ านวนผู้คลอดปกติ/ผิดปกติ                  31/0     ราย  
(ไทย 23 ราย ต่างชาต ิ 8 ราย)  

      จ านวนเด็กเกิดมีชพี           31     ราย  

         (ไทย 23 ราย ต่างชาต ิ8 ราย) 
      จ านวนเด็กน้ าหนักต่ ากวา่  2,500  gm       4      ราย  
        (ไทย 3 ราย ต่างชาต ิ0 ราย 
     OR จ านวนผู้ป่วยผ่าตัด               7 ราย 
      ผ่าตัดเล็ก                       7 ราย 
      ผ่าตัดใหญ ่               - ราย 
      ในเวลา                 7 ราย 
      นอกเวลา               - ราย 
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W 1 จ านวนผู้ป่วย  Admit  ทั้งหมด            172 ราย 

      ผู้ป่วย  Dead                  3 ราย 
      ผู้ป่วย  Refer            14 ราย 

W 2 จ านวนผู้ป่วย  Admit  ทั้งหมด            142 ราย 
      ผู้ป่วย  Dead               4 ราย 
      ผู้ป่วย  Refer             5    ราย 
            สุขภาพจติ  จ านวนรับค าปรึกษา                      290 ราย 
        จ านวนผู้ป่วยฆ่าตวัตายส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ     0/2 ราย   
  
งานพัฒนาคุณภาพ : 1) รายงานตัวชีว้ัด ระดบัโรงพยาบาลเดือน มกราคม  2561 
     -  จ านวนผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล   360 ราย 
     -  จ านวนผู้ป่วยตายในโรงพยาบาล          8 ราย 
     -  อตัราตายรวม       2.22 
     -  จ านวนวันนอน               1,218  วัน 
     -  จ านวนผู้ป่วย Readmit                     16  ราย 
     -  อตัรา Readmit               4.44 

-  จ านวนมารดาตั้งครรภ์ครบก าหนด และฝากครรภ์ 
   ครบก าหนด   12  ราย 
-  จ านวนเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานจากมารดาที่ฝากครรภ์  

              ครบก าหนด  4  ราย    
-  ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน    3.12  วัน 

     -  กลุ่มวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย  10  อันดับแรก  (LOS)  387 วัน/124  คน 
     -  น้ าหนักสัมพันธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (RW) 0.56 

-  อตัราการครองเตียง      65.48 
     -  หญิงตั้งครรภร์ายใหม่ทั้งหมด        73   คน 
     -  ฝากครรภ ์< 12  สัปดาห ์        38   คน 
     -  โลหติจางหญิงตั้งครรภ์                 1   คน 
     -  ตั้งครรภ์อาย ุ <  20  ปี         12  คน 
     -  น้ าหนักน้อยกว่า 2,500           4  คน  
     -  ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์               14 คน 
     -  จ านวนคลอดในเขต                     20  คน 
     -  ตรวจเต้านม/ผิดปกต ิ     53/21 
                                                  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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  ระบบบริหารความเสี่ยง :    1)  รายงานความเสี่ยง ประจ าเดือนมกราคม 2561     
                                               ( แยกระบบ จาก โปรแกรม และสมุด RM ประจ าหน่วยงาน) 
 
  
ระดับ
ความ
รุนแรง 
Clinic 

ระดับ
ความ
รุนแรง  
Non 
Clinic 

PCT PTC IC ENV EQI/MET IM/IT HRD MSO NSO อาชีว 
อนามัย 

ข้อ
ร้องเรียน 

ระบบ 
Refer 

รวม 

I  4 1            1 
H  4              
G  4              
F  3              
E  3  3 1        2  6 
D  2 1 2          1 4 
C  2 2 48    1   1    52 
B  1 29 212 2 2 5 23 7  14   1 295 
A  1  9           9 
รวม  33 274 3 2 5 24 7  15  2 2 367 
รวม 367 
 

        2) รายงานความเสี่ยง เดือนมกราคม (แยกตามหน่วยงาน)  
          จากโปรแกรม และสมุด RM ประจ าหน่วยงาน 
 
ล าดับ หน่วยงาน A B C D E F G H I Clinic รวม 

1 1 2 2 3 3 4 4 4 Non Clinic 
1 บริหาร  1         1 
2 ER  14 1 2     1  18 
3 ทันตกรรม  3         3 
4 OPD  43 3        46 
5 เภสัชกรรม 8 204 48 1 3      264 
6 TB/HIV  2         2 
7 CKD  1         1 
8 ยาเสพติด  6         6 
9 Ward 1 1 4 1 1       7 
10 Ward 2  5  1       6 
11 การเงิน  3         3 
12 จุดคัดกรอง  6         6 
13 Supply  2         2 
14 ข้อร้องเรียน     2      2 
รวม 9 294 53 5 5    1  367 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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กลุ่มบริหารงานทัว่ไป :  1) การติดตามความกา้วหน้างบลงทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

2562 2563 2564 2565

หน่วยบริการ
1 กอ่สร้างหน่วยบริการ 4 14,006,100         18,785,300         11,596,500               44,387,900
2 ครุภัณฑ์หน่วยบริการ 38       17,984,000       28,177,000        3,359,000          445,000       49,965,000

รวมหน่วยบริการ
หน่วยบริหาร

3 กอ่สร้างหน่วยบริหาร
4 ครุภัณฑ์หน่วยบริหาร
5 ปรับปรุงซ่อมแซม

รวมหน่วยบริหาร
รวมงบลงทนุทัง้สิน้      31,990,100      46,962,300        3,359,000      12,041,500      94,352,900

หมายเหตุ
ปีงบประมาณจ านวน

(รายการ)
รวมทัง้สิน้

แผนค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565 งบลงทนุ รายการค่าครุภัณฑ์ และทีดิ่น สิ่งก่อสร้าง
ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Serviece Plan) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตบริการสุขภาพที ่6   จงัหวัดจนัทบุรี

ล าดับ รายการ

 
    2) การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ (CFO) 

       2.1) แจ้งอัตราส่วนสภาพคล่องสินทรพัย์หมุนเวียน (Current Ratio) เดือน  ม.ค.  2561   

        =   1.92  
            แจ้งอัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเวียน (Quick Ratio) เดือน ม.ค. 2561   =   1.72 

2.2) แจ้งเงินบ ารุงคงเหลือ ณ วันที ่ 31 ม.ค. 2561              36,938,492.13 บาท 
 -  เงินสดในมือ               3,111.00  บาท 

     -  เงินบ ารุง               1,403,927.57  บาท 
     -  เงินบริจาค        2,872,589.30  บาท 
     -  เงินประกันสังคม                            875,293.17  บาท 
     -  เงินแรงงานตา่งดา้ว                          5,547,526.36  บาท 
     -  เงิน UC                                16,747,190.58  บาท 
     -  เงินงบค่าเสื่อม (งบลงทุน)                9,594,120.85  บาท 
     -  เงินการแพทย์ฉุกเฉิน                    588,553.22  บาท 
     -  เงินกองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจน       134,549.37  บาท 
     -  เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์        219,368.65  บาท 
        หัก -  เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)       -      บาท 

         -  เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดา้ว            3,031,775.18  บาท 

      -  เงินประกันสัญญา         501,311.10  บาท 
      -  เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น               -            บาท 
      -  เงินรับฝากกองทุน UC  
          1. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข           -      บาท 
          2. Fixcost/QOF/PPA/ตามผลงาน          6,106,814.00 บาท 
 
 
 



 ๑๐ 

 
            -  วัสดุคงคลังรวมลกูหนี ้                                    8,253,823.36 บาท 
            -  เจา้หนี้                                                     18,212,115.98 บาท 
     คงเหลือสุทธิ       27,226,166.62 บาท 
    2.3) แจ้งค่าใชจ้่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค  เดือน  มกราคม  2561  

-  ค่าไฟฟ้า  45,446.37  หน่วย   เป็นเงิน  184,307.14 บาท 
-  รพ.        41,230.97  หน่วย            
-  บ้านพัก     4,215.40  หน่วย 
-  ค่าน้ ามัน    2,878.57  ลติร     เป็นเงิน  80,065.50  บาท 

     -  Refer      148    เที่ยว    เป็นเงิน  66,600.00  บาท = 83.18% 
        -  ใชใ้นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน       เป็นเงิน  13,465.00  บาท = 16.82% 
    2.4) การควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                2.4.1 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 
              2.4.2 สถานการณ์การเงินในระบบบัญชี 

      - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio  = 1.91 
        - อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio    = 1.72 

      - อัตราความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ เดือน ธ.ค.  = 0  
               2.4.3 การเพิ่มประสิทธภิาพการเงินการคลัง    
                      3.1  รายงานข้อมูลการตดิตามคา่ใช้จ่าย ( Plan fin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

 

รายการ แผนทัง้ปี  ประมาณการทีค่วรเป็น   ค่าทีเ่ป็นจรงิ  ส่วนต่าง  รอ้ยละจากแผน
P04 รายได้ UC 62,768,500.00     20,922,833.33         44,716,917.76     23,794,084.43     113.72          OK
P05 รายได้จาก  EMS 184,000.00         61,333.33               59,600.00           1,733.33-             2.83-             Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบกิต้นสังกดั 105,000.00         35,000.00               55,019.00           20,019.00           57.20            OK
P061 รายได้ค่ารักษา อปท. 767,000.00         255,666.67             272,724.63         17,057.96           6.67             OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรงกรมบญัชกีลาง 6,860,000.00       2,286,666.67           2,161,050.41       125,616.26-         5.49-             Not OK
P08 รายได้ประกนัสังคม 1,000,000.00       333,333.33             254,987.01         78,346.32-           23.50-            Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,177,700.00       392,566.67             1,535,986.74       1,143,420.07       291.27          OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอืน่ ๆ 14,500,000.00     4,833,333.33           5,214,823.57       381,490.24         7.89             OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบคุลากร 42,027,700.00     14,009,233.33         10,410,720.00     3,598,513.33-       25.69-            Not OK
P12 รายได้อืน่ 5,363,000.00       1,787,666.67           1,685,514.55       102,152.12-         5.71-             Not OK
P13 รายได้งบลงทุน 57,932,732.29     19,310,910.76         17,612,863.75     1,698,047.01-       8.79-             Not OK

รวมรายได้ 192,685,632.29   64,228,544.10         83,980,207.42    19,751,663.32     
P14 ต้นทุนยา 14,100,000.00     4,700,000.00           4,844,636.61       144,636.61         3.08             Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใชย่าและวัสดุการแพทย์ 6,100,000.00       2,033,333.33           1,183,068.45       850,264.88-         41.82-            OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 600,000.00         200,000.00             114,626.66         85,373.34-           42.69-            OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,700,000.00       1,566,666.67           633,127.63         933,539.04-         59.59-            OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 42,027,700.00     14,009,233.33         10,411,848.93     3,597,384.40-       25.68-            OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว 10,734,900.00     3,578,300.00           3,821,453.51       243,153.51         6.80             Not OK
P19 ค่าตอบแทน 24,227,560.00     8,075,853.33           6,794,361.00       1,281,492.33-       15.87-            OK
P20 ค่าใชจ้่ายบคุลากรอืน่ 2,306,000.00       768,666.67             776,785.55         8,118.88             1.06             Not OK
P21 ค่าใชส้อย 5,747,750.00       1,915,916.67           1,506,358.30       409,558.37-         21.38-            OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค 2,947,400.00       982,466.67             651,091.43         331,375.24-         33.73-            OK
P23 วัสดุใชไ้ป 5,800,000.00       1,933,333.33           1,695,358.86       237,974.47-         12.31-            OK
P24 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 5,515,854.90       1,838,618.30           2,443,881.87       605,263.57         32.92            Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 1,544,800.00       514,933.33             304,789.85         210,143.48-         40.81-            OK
P25 ค่าใชจ้่ายอืน่ 12,288,700.00     4,096,233.33           4,350,630.55       254,397.22         6.21             Not OK

รวมค่าใช้จ่าย 138,640,664.90   46,213,554.97         39,532,019.20     6,681,535.77-      
ส่วนต่างรายได้หกัค่าใข้จ่าย 54,044,967.39     18,014,989.13        44,448,188.22    26,433,199.09     

P40 ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 8,788,069.25       25,790,734.13     25,790,734.13     OK
สรปุ ทนุส ารองสุทธิ (NWC) 8,788,069.25      25,790,734.13     25,790,734.13     

P50 เงินบ ารุงคงเหลือ 20,109,366.23     42,110,161.63     42,110,161.63     OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพนั 23,113,545.26-     28,255,443.20-     28,255,443.20-     OK

3,004,179.03-       13,854,718.43    13,854,718.43    

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จา่ย  ( Planfin ) ของ รพ.สอยดาว  ณ วันที ่ 31 มกราคม 2561

 
      
  

ที่ประชุม :  รับทราบ 

กลุ่มงานทันตกรรม : 1) รายงานคนไข้เดือน มกราคม  2561 

        คนไข้ทั้งหมด          632  ครั้ง 
              -  ในเวลา        598  ครั้ง      คดิเป็นเงิน  310,882 บาท 
      -  นอกเวลา       34  ครั้ง      คดิเป็นเงิน    32,489 บาท 
                                               รวม          343,471 บาท    
ที่ประชุม :  รับทราบ  

 

 



 ๑๒ 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

   : 1) แจ้งยอดก่อหนี้ผูกพัน  ณ  วันที ่ 31  มกราคม  2561     
- ยา                998,295.32  บาท 
- เวชภัณฑ์มิใช่ยา     330,291.81  บาท 
- ครุภัณฑ์การแพทย ์     -    บาท 

    2) รายงานยาและเวชภัณฑ์คงคลัง 
     -    ยาคงคลัง   3,665,819.78  บาท 
     -    ยาคงคลัง   อัตรา  Stock 2.78  เดือน 
     -    เวชภัณฑ์คงคลัง   1,033,741.45  บาท 
     -    เวชภัณฑ์คงคลัง  อัตรา  Stock 1.63 เดือน   
    3) รายงานความก้าวหนา้ในการจัดซื้อ(ชุดทีมู่ลคา่เกิน 1 แสนบาท) กลุ่มงานเภสัชกรรม  

1. การจดัซื้อด้วยวธิีการ e – bidding ครุภัณฑก์ารแพทย ์19 รายการ งบลงทุนปี 
2559  วงเงิน 4,312,000 บาท   หลังด าเนินการจดัซื้อไป 4 ครั้ง ส่งเบิกรายการ
สุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จบโครงการ 

     2. การจดัซื้อด้วยวิธกีาร e – bidding ครุภณัฑ์การแพทย์ 13 รายการ งบลงทุนปี      
2560 วงเงิน 4,172,000 บาท อยูใ่นระหว่างสง่ร่างประกาศไปอนุมัติที่ สสจ. 
3. การจดัซื้อด้วยวธิีการ e – bidding ครุภัณฑก์ารแพทย ์2 รายการ งบลงทุนปี 
2561 วงเงิน 820,000 บาท ได้ท าสัญญาแล้ว unit ท าฟันมีนัดส่งของ 22 
กุมภาพันธ ์2561 และ infusion pump 6 เครื่อง มีนัดส่งของ 8 มีนาคม 2561 

       4. การจัดซื้อดว้ยวธิกีาร e – bidding วัสดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (ชุด 
       น้ ายาตรวจCBC พร้อมบริการเครื่อง) งบUC วงเงิน 585,000 บาท  ระหว่างรอ 
       คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางส่งข้อมูล 
       5. การจัดซื้อดว้ยวธิีเฉพาะเจาะจง วัสดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (ขวด  
       Hemoculture พร้อมบริการเครื่อง) งบUC วงเงิน 321,000 บาท  จะเริ่ม       
       ด าเนินการปลายเดือนกุมภาพันธ ์เนื่องจากมวีันหมดอายุสัญญาเก่าในวันที่ 29  
       พฤษภาคม 2561 

        6. การจัดจ้างดว้ยวธิกีาร e – bidding ร่วมจงัหวัด ยาSalmeteral+ Flutacasone  
        25/125 evohaler ยังไมไ่ด้รับข้อมูลยอดซื้อจากโรงพยาบาลต่างๆ (สสจ.เป็นผู้ 
        รวบรวม) 

       7. สืบราคายารว่มครัง้ที่ 3 ยังไม่ได้รับข้อมูลยอดซื้อจากโรงพยาบาลตา่งๆ (สสจ.เป็น 
       ผู้รวบรวม)    

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 



 ๑๓ 

 

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ 
คุณประภัสสร  1. ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับอาหาร จากคุณดวงสมร เป็น คุณน้ าค้าง 
   2. ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเก็บเงินและส่งเงินประจ าวัน จากคุณไอยริน เป็น คุณพรเพ็ญ 
คุณจตุรวิทย์  1. สรุปผลโครงการ DPAC ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการท าให้ 
   โครงการด าเนินงานไปได้ด้วยดี และในวันที่ 2 มี.ค.61 จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก     
   เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการออกก าลังกาย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสอยดาว 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ประธาน  : กล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุม       16.30  น.  
 
 
 

(นางสาวอารยา  ภูกองไชย) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 
 

 
(นายธวัช  คงคาลัย) 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


