
  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสอยดาว 

ครั้งที่  1 / 2561 
วันที่  24  มกราคม  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. นางเกศรา  สิทธิประภา  กรรมการ 
7. นางสาวกานต์สิร ี จิตรเอื้ออารีย์กุล  กรรมการ 
8. นายจตุรวิทย ์  วรุณวานิชบัญชา  กรรมการ 
9. นางสาวชาดา  หอมสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
           

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ  
   1. นายอุดมศักดิ ์ ชัยยะ   จพ.เวชสถิติช านาญงาน 

2. นางปราณ ี  นามประดิษฐ ์  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
3. นางนุชนาถ  โพธิ์พทิักษ ์  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณ  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
2.   นางชลดา  ผลศิร ิ   พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
3. นางดวงสมร  พลละคร  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
4. นางปูรินทร ์  คูหาทอง  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

   5. นางสาวน้ าคา้ง ไชยบุตร์         พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
            6. นายสฤษดิ ์  จารุกาญจน ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
            7. นางสาวอารยา ภูกองไชย  เจ้าพนักงานธรุการ 
            8. นางสาวสุทศิา  หอมขจร  Extern 
                               9. นางสาวพิณนภา ครุฑใจกล้า   Extern 
                               10. นางสาวพรีดา สวนแก้วมณ ี  Extern 

11. นางสาววลัญชนา ธัชศฤงคารสกุล  Extern 
 

เริ่มประชุม   เวลา   13.30  น.         
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วาระที ่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

ประธาน  : 1) แนะน า  Extern 
- นางสาวสุทิศา หอมขจร  Extern 
- นางสาวพิณนภา ครุฑใจกล้า  Extern 
- นางสาวพีรดา สวนแก้วมณ ี  Extern 
- นางสาววลัญชนา ธัชศฤงคารสกุล  Extern 

   นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6  เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงานรายวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป 1  กลุ่มที ่10 
    ปีการศึกษา  2560  ตั้งแต่วันที่  1  – 28  มกราคม  2560  จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า  
   2) โครงการ  3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทอ้งค์ราชัน ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม  2560 
   เป้าหมาย จังหวัดจันทบรุี จ านวน 12,375 ราย ผลงาน 1,256 ราย คดิเป็น 10.14% อ าเภอ 
   สอยดาว กลุ่มเป้าหมาย 985 คน สมัครใจเข้ารว่มโครงการ 204  คน คดิเป็น 20.71% 
   3) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง paperless ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดพื้นที่ 
   ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร ให้น าระบบ Thai Refer  มาใชใ้ห้ครอบคลุมทกุ รพ.สต. พร้อมทั้ง   
   ให้ศึกษา APP ตา่งๆ เพือ่ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
   4) ข้อเสนอแนะผลการนิเทศงานรอบที่ 1  เรื่องเมืองสมุนไพรไม่จ าเป็นตอ้งเป็นแหล่งผลิตทั้งหมด    
   แต่จะต้องส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพร มีการส่งเสริมการขาย เน้นโครงการปลูกผักปลอด 
   สารพิษ  แต่ปัญหาที่พบคือ มีการปลูกในปริมาณน้อย และมตีลาดไม่เพียงพอ 
   5) แจ้งเงิน UC งวดที่ 2 โอนเข้ามาแล้ว ยกเว้นเงินสอยและเงินผู้ป่วยใน     

ที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที ่ 2         : ติดตามและรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/2560  ลงวันที่  19  ธนัวาคม  2560 
ประธาน   1) เรื่องการจ้างจกัษุแพทย์เพื่อปฏิบัติงานของ นพ.ฐาปนวงศ์  ตั้งอุไรวรรณ มีความประสงค์ 
   ขอสมัครเข้าปฏิบัติงานด้านผู้ป่วยนอกโรคตา ณ โรงพยาบาลสอยดาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม
    2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  วันละ 3  ชั่วโมง ในอตัราชั่วโมงละ 500 บาท    

ที่ประชุม :  มีการประชุมทีมในส่วนของงานผู้ป่วยนอกแล้วนั้น เน่ืองจากงานผู้ป่วยนอกยังขาดบุคลากร 
   เพื่อช่วยปฏิบัติงานในคลินิกโรคตา และยังขาดสถานที่ในการจัดท าคลินิกฯ จึงไม่สามารถจ้าง 
   จักษุแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงานได ้
ที่ประชุม : รับรอง  

วาระที ่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

คุณวิรัช   1) ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง จพ.สถิติ ทดแทน น.ส.เกษร พงษ์สุนทร ที่ขอลาออก 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ วันที่ 5  มกราคม 2561 

ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างได้ตามที่ขอ เน่ืองจากเป็นการจ้างทดแทนในต าแหน่งที่ขอลาออก 

   1) ขออนุมัติจ้างลูกจา้งชัว่คราว รายเดือน กรณีของ น.ส.พิรญาณ์ ริเจริญกิจ ต าแหน่งพยาบาล        
   วิชาชพี ทางเขตฯ  อนุมตัิให้สามารถจ้างได้ (ในกรณีเกินกรอบอัตราก าลัง) ในอัตราค่าจา้งเท่าเดิม 
   ในปัจจุบัน 
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ที่ประชุม : เห็นควรให้จ้างได้ตามที่ขอเพราะปัจจุบันรพ.จ่ายค่าจ้าง ใน รพ.สต.เป็นค่าจ้างอยู่แล้ว 
   และผ่านการพิจารณาจากทางเขตฯแล้ว และให้ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างในปัจจุบัน  
   คือ 15,380 บาท/เดือน เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป 

   2) แจ้งระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสอยดาว          
   ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลสอยดาว พ.ศ. 2557 
ที่ประชุม : เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารฯโรงพยาบาล ช่วยกันศึกษารายละเอียดร่างหนังสือนี้  
   เน่ืองจากต้องน ามาใช้ในสวัสดิการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และให้ 
   น ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   

วาระที ่ 4 : สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ  

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย ์

1) รายไดจ้ากงบ สปสช. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 – 17 ม.ค.61 
 

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

OPD IPD PP CENTRAL ค่าเส่ือม สมรรถภาพ แผนไทย CENTRAL 

 REIMBURSE REIMBURSE

18,242,395.86 3,183,162.10 5,150,105.98 649,254.36 4,256,015.75

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

46,131.00 439,112.87 150,000.00

รวม   32,116,177.92  บาท

กองทุนค่าบริการทางการแพทย์

กองทุนเอดส์ งบกลาง
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2) สรุปการเรียกเก็บจาก พรบ. เดือนธันวาคม 2561 

 

ประเภทผูป่้วยนอก จ ำนวน  (รำย) จ ำนวน  (บำท)
พรบ.ช ำระแลว้ 109 59,530                           
พรบ.คำ้งช ำระ 18 15,242                           
พรบ.รอเอกสำร - -
พรบ.ตั้งเบิก 24 36,037                           
รวม 151 110,809                         
ประเภทผูป่้วยใน จ ำนวน  (รำย) จ ำนวน  (บำท)
พรบ.ช ำระแลว้ 7 19,002                           
พรบ.คำ้งช ำระ 1 1,407                             
พรบ.รอเอกสำร - -
พรบ.ตั้งเบิก 11 44,070                           
รวม 19 64,479                           

สรุปประจ ำเดือน ธนัวำคม  2560

 
 

3) สรุปการเรียกเก็บเดือน ธันวาคม 2560 (ตามเอกสารแนบ) 
 

ที่ประชุม : รับทราบ  

กลุ่มการพยาบาล  : 1)  สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน  ธันวาคม  2560 

     OPD จ านวนผู้ปว่ย OPD          3,522  ราย 
      จ านวนผู้ป่วย Screen          7,478     ราย 
     ER จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด          3,103  ราย 
      ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร             127     ราย 
      ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป    410    ราย 
      ผู้ป่วยทั่วไป            2,566   ราย 
      ผู้ป่วย  Refer/Dead                    110/2   ราย 

LR จ านวนผู้คลอดปกติ/ผิดปกติ                  37/0     ราย  
(ไทย 29 ราย ต่างชาต ิ 8 ราย)  

      จ านวนเด็กเกิดมีชพี           37      ราย  

         (ไทย 29 ราย ต่างชาต ิ8 ราย) 
      จ านวนเด็กน้ าหนักต่ ากวา่  2,500  gm       3       ราย  
        (ไทย 3 ราย ต่างชาต ิ0 ราย) 
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     OR จ านวนผู้ป่วยผ่าตัด               6 ราย 
      ผ่าตัดเล็ก                       6 ราย 
      ผ่าตัดใหญ ่               - ราย 
      ในเวลา                 6 ราย 
      นอกเวลา               - ราย 

W 1 จ านวนผู้ป่วย  Admit  ทั้งหมด            221 ราย 
      ผู้ป่วย  Dead                  2 ราย 
      ผู้ป่วย  Refer            10 ราย 

W 2 จ านวนผู้ป่วย  Admit  ทั้งหมด            154 ราย 
      ผู้ป่วย  Dead               1 ราย 
      ผู้ป่วย  Refer             8    ราย 
            สุขภาพจติ  จ านวนรับค าปรึกษา                      319 ราย 
        จ านวนผู้ป่วยฆ่าตวัตายส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ     1/2 ราย  
     
งานพัฒนาคุณภาพ : 1) รายงานตัวชีว้ัด ระดบัโรงพยาบาลเดือน ธันวาคม  2560 
     -  จ านวนผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล   437 ราย 
     -  จ านวนผู้ป่วยตายในโรงพยาบาล          3 ราย 
     -  อตัราตายรวม        0.69 
     -  จ านวนวันนอน               1,412  วัน 
     -  จ านวนผู้ป่วย Readmit                     22  ราย 
     -  อตัรา Readmit               5.03 

-  จ านวนมารดาตั้งครรภ์ครบก าหนด และฝากครรภ์ 
   ครบก าหนด   14  ราย 
-  จ านวนเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานจากมารดาที่ฝากครรภ์  

              ครบก าหนด  0  ราย    
-  ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน    2.82  วัน 

     -  กลุ่มวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย  10  อันดับแรก  (LOS)  474 วัน/168  คน 
     -  น้ าหนักสัมพันธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (RW) 0.59 

-  อตัราการครองเตียง      75.91 
     -  หญิงตั้งครรภร์ายใหม่ทั้งหมด        39   คน 
     -  ฝากครรภ ์< 12  สัปดาห ์        19   คน 
     -  โลหติจางหญิงตั้งครรภ์                 3   คน 
     -  ตั้งครรภ์อาย ุ <  20  ปี         14  คน 
     -  น้ าหนักน้อยกว่า 2,500      1/23  คน  
     -  ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์               14   คน 
     -  จ านวนคลอดในเขต                     37  คน 
     -  ตรวจเต้านม/ผิดปกต ิ     25/10 
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    2) มหกรรมตรวจตา เทา้ ฟัน ให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2561 อ.สอยดาว                       
    เริ่มวันที่ 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 61 
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     3) แจ้งการอบรม HA มาตรฐานใหม่ ในวันที่ 13 – 14 ก.พ. 2561                       
     ณ สสจ.จันทบุร ีโดย อ.สรุพร ก้อนทอง  
                                                
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  ระบบบริหารความเสี่ยง :    1)  รายงานความเสี่ยง ประจ าเดือนธันวาคม 2560     
                                               ( แยกระบบ จาก โปรแกรม และสมุด RM ประจ าหน่วยงาน) 
 
ระดับ
ความ
รุนแรง 
Clinic 

ระดับความ
รุนแรง  
Non Clinic 

PCT PTC IC ENV EQI/M
ET 

IM/IT HRD MSO NSO อาชีว 
อนามัย 

ข้อ
ร้องเรียน 

ระบบ 
Refer 

รวม 

I  4              
H  4              
G  4              
F  3              
E  3              
D  2  2           2 
C  2 5 17  1 1        24 
B  1 25 238 1 4 6 19 4  7   2 306 
A  1  1           1 
รวม  30 258 1 5 7 19 4  7   2 333 
รวม 333 
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        2) รายงานความเสี่ยง เดือนธันวาคม (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 

2 ER  28 2        30 
4 ชันสูตร  1         1 
6 OPD  22 3        25 
7 เภสัชกรรม 1 220 16 2       239 
8 X-ray  1         1 
18 OR 1          1 
19 LR            
20 Ward 1  3         3 
21 Ward 2  25 1        26 
28 จุดคัดกรอง  4         4 
29 Supply            
30 ซักฟอก  3         3 
รวม  2 307 22 2       333 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป : การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ (CFO) 
  1) แจ้งอัตราส่วนสภาพคล่องสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Ratio) เดือน  ธ.ค.  2560   

        =   1.45  
            แจ้งอัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเวียน (Quick Ratio) เดือน ธ.ค. 2560   =   1.25 

2) แจ้งเงินบ ารุงคงเหลือ ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 2560              36,938,492.13 บาท 
 -  เงินสดในมือ             14,704.00  บาท 

     -  เงินบ ารุง                 978,399.99  บาท 
     -  เงินบริจาค        2,767,518.74  บาท 
     -  เงินประกันสังคม                            655,769.84  บาท 
     -  เงินแรงงานตา่งดา้ว                          5,087,256.32  บาท 
     -  เงิน UC                                16,747,190.58  บาท 
     -  เงินงบค่าเสื่อม (งบลงทุน)                9,783,120.85  บาท 
     -  เงินการแพทย์ฉุกเฉิน                    550,653.22  บาท 
     -  เงินกองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจน       134,509.94  บาท 
     -  เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์        219,368.65  บาท 
        หัก -  เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)       -      บาท 

         -  เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดา้ว            3,086,888.18  บาท 
 
 
 
 



 ๙ 
 

      -  เงินประกันสัญญา         501,311.10  บาท 
      -  เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น               -            บาท 
      -  เงินรับฝากกองทุน UC  
          1. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข           -      บาท 
          2. Fixcost/QOF/PPA/ตามผลงาน          3,411,439.46 บาท 
            -  วัสดุคงคลังรวมลกูหนี ้                                  13,447,986.20 บาท 
            -  เจา้หนี้                                                     16,986,555.89 บาท 
     คงเหลือสุทธิ       14,545,296.62 บาท 
      3) แจ้งคา่ใช้จา่ยหมวดค่าสาธารณูปโภค  เดือน  ธันวาคม  2560  

-  ค่าไฟฟ้า  45,256.18  หน่วย   เป็นเงิน  187,402.79 บาท 
-  รพ.        41,762.38  หน่วย            
-  บ้านพัก     3,493.80  หน่วย 
-  ค่าน้ ามัน    2,678.15  ลติร     เป็นเงิน  72,255.00  บาท 

     -  Refer      125    เที่ยว    เป็นเงิน  62,500.00  บาท = 86.50% 
        -  ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน       เป็นเงิน    9,755.00  บาท = 13.50% 
      4) การควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                4.1 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ปี 2560 
           4.1.1 ข้อแนะน าจากการตรวจสอบภายในจาก ส านักงานสาธารณสุข 
                    จังหวดัจันทบุรี ในวันที ่23  มกราคม 2561 
           ดา้นการเงิน 

1. การเดินทางไปราชการ 
❖ กรณีเดินทางไปกรุงเทพฯ ให้นั่งรถโดยสารจากปะตง ถึง กรุงเทพฯ 

ไม่ให้เดินทางเข้าจันทบุรี 
❖ กรณีเดินทางจากบ้านพกัในจังหวัดจันทบุร ีให้น่ังรถของจันทบุรี

จากจันทบุร ีถึง กรุงเทพฯ 
2. ค่าที่พัก 
❖ กรณีการจองที่พักผา่นตวัแทน ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนเบิก

ราชการไม่ได้ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม หรอืสถานที่พัก 
3. กรณีไปราชการเป็นหมู่คณะให้เดินทางเป็นคณะพร้อมกัน 

           งานธรุการ 
1. การขอเลขหนังสือส่งออก และการลงวันที่ ในหนังสือที่จะพิมพใ์ห้

ใช้วิธกีารเขียน ไม่ให้ใชว้ธิีการพิมพ์ในหนังสือส่ง 
           งานพัสด ุ

1. เรื่องการท าหนังสือการประกาศผู้ชนะ จากประกาศ โรงพยาบาล
สอยดาว ให้เปลี่ยนเป็นประกาศจังหวดัจันทบุรี แทน 
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              4.2 สถานการณ์การเงินในระบบบัญชี 

      - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio  = 1.45 
        - อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio    = 1.25 

      - อัตราความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ เดือน ธ.ค.  = 1  
               4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง    
                     4.3.1  รายงานข้อมูลการตดิตามคา่ใช้จ่าย ( Plan fin) 

    5) สรุปผลงานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป (www.soidao.go.th) 

รายการ แผนทัง้ปี  ประมาณการทีค่วรเป็น   ค่าทีเ่ป็นจรงิ  ส่วนต่าง  รอ้ยละจากแผน
รายได้ UC 62,768,500.00     15,692,125.00         26,086,694.07     10,394,569.07     66.24            OK
รายได้จาก  EMS 184,000.00         46,000.00               21,700.00           24,300.00-           52.83-            Not OK
รายได้ค่ารักษาเบกิต้นสังกดั 105,000.00         26,250.00               16,680.00           9,570.00-             36.46-            Not OK
รายได้ค่ารักษา อปท. 767,000.00         191,750.00             213,884.63         22,134.63           11.54            OK
รายได้ค่ารักษาเบกิจ่ายตรงกรมบญัชกีลาง 6,860,000.00       1,715,000.00           1,594,697.26       120,302.74-         7.01-             Not OK
รายได้ประกนัสังคม 1,000,000.00       250,000.00             153,783.34         96,216.66-           38.49-            Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว 1,177,700.00       294,425.00             1,228,673.99       934,248.99         317.31          OK
รายได้ค่ารักษาและบริการอืน่ ๆ 14,500,000.00     3,625,000.00           4,012,353.22       387,353.22         10.69            OK
รายได้งบประมาณส่วนบคุลากร 42,027,700.00     10,506,925.00         10,338,210.00     168,715.00-         1.61-             Not OK
รายได้อืน่ 5,363,000.00       1,340,750.00           1,410,840.91       70,090.91           5.23             OK
รายได้งบลงทุน 57,932,732.29     14,483,183.07         17,612,863.75     3,129,680.68       21.61            OK
รวมรายได้ 192,685,632.29   48,171,408.07        62,690,381.17     14,518,973.10     
ต้นทุนยา 14,100,000.00     3,525,000.00           3,666,698.02       141,698.02         4.02             Not OK
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใชย่าและวัสดุการแพทย์ 6,100,000.00       1,525,000.00           868,159.18         656,840.82-         43.07-            OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 600,000.00         150,000.00             114,626.66         35,373.34-           23.58-            OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,700,000.00       1,175,000.00           387,826.66         787,173.34-         66.99-            OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 42,027,700.00     10,506,925.00         10,339,338.93     167,586.07-         1.60-             OK
ค่าจ้างชั่วคราว 10,734,900.00     2,683,725.00           2,886,707.29       202,982.29         7.56             Not OK
ค่าตอบแทน 24,227,560.00     6,056,890.00           5,462,546.00       594,344.00-         9.81-             OK
ค่าใชจ้่ายบคุลากรอืน่ 2,306,000.00       576,500.00             695,046.71         118,546.71         20.56            Not OK
ค่าใชส้อย 5,747,750.00       1,436,937.50           406,083.47         1,030,854.03-       71.74-            OK
ค่าสาธารณูปโภค 2,947,400.00       736,850.00             429,294.75         307,555.25-         41.74-            OK
วัสดุใชไ้ป 5,800,000.00       1,450,000.00           1,177,873.47       272,126.53-         18.77-            OK
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 5,515,854.90       1,378,963.73           1,826,439.94       447,476.22         32.45            Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 1,544,800.00       386,200.00             248,348.33         137,851.67-         35.69-            OK
ค่าใชจ้่ายอืน่ 12,288,700.00     3,072,175.00           3,468,856.34       396,681.34         12.91            Not OK
รวมค่าใช้จ่าย 138,640,664.90   34,660,166.23         31,977,845.75     2,682,320.48-      
ส่วนต่างรายได้หกัค่าใข้จ่าย 54,044,967.39     13,511,241.85         30,712,535.42     17,201,293.57     
ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 8,788,069.25       2,197,017.31           11,032,275.12     8,835,257.81       OK
สรปุ ทนุส ารองสุทธิ (NWC) 8,788,069.25      2,197,017.31           11,032,275.12     8,835,257.81      
เงินบ ารุงคงเหลือ 20,109,366.23     5,027,341.56           23,886,541.44     18,859,199.88     OK
หนี้สินและภาระผูกพนั 23,113,545.26-     5,778,386.32-           24,517,515.75-     18,739,129.44-     Not OK

3,004,179.03-       751,044.76-             630,974.31-         120,070.45         

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จา่ย  ( Planfin ) ของ รพ.สอยดาว  ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2560

 
      
  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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กลุ่มงานทันตกรรม : 1) รายงานคนไข้เดือน ธันวาคม  2560 

        คนไข้ทั้งหมด          427  ครั้ง 
              -  ในเวลา        404  ครั้ง      คดิเป็นเงิน  321,887 บาท 
      -  นอกเวลา       23  ครั้ง      คดิเป็นเงิน    20,040 บาท 
                                               รวม          341,927 บาท    
ที่ประชุม :  รับทราบ  

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

   : 1) แจ้งยอดก่อหนี้ผูกพัน  ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2560     
- ยา              1,371,311.00  บาท 
- เวชภัณฑ์มิใช่ยา     576,778.56  บาท 
- ครุภัณฑ์การแพทย ์     -    บาท 

    2) รายงานยาและเวชภัณฑ์คงคลัง 
     -    ยาคงคลัง   3,062,766.67  บาท 
     -    ยาคงคลัง   อัตรา  Stock 3.07  เดือน 
     -    เวชภัณฑ์คงคลัง   1,097,693.26  บาท 
     -    เวชภัณฑ์คงคลัง  อัตรา  Stock 2.70 เดือน 

    3) รายงานความก้าวหนา้ในการจัดซื้อจดัจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 
       1. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่
        เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับจังหวัด 10% และงบระดับหน่วยงาน 90%    
           ปี 2559 วงเงิน 640,000 บาท วธิีซื้อ e-bidding  
            - เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนดิพกพา ราคาเครื่องละ  50,000 บาท  
     จ านวน  1  เครื่อง  ส่งของครบแล้วแต่ขาด 1 รายการท าเรื่องปรับ 
        2. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 
            ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับจังหวัด 10% และงบระดับหน่วยงาน 90%   
        ปี 2559 วงเงิน 160,000 บาท วธิีเฉพาะเจาะจง 
            - เครื่องส่องทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน  ราคาเครื่องละ  160,000 บาท  
     จ านวน  1  เครื่อง ตรวจรับแล้ว ส่งเอกสารการเงินแล้ว      
        3. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ 
            ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับจังหวัด 10% และงบระดับหน่วยงาน 90%   
        ปี 2559 วงเงิน 300,000 บาท วธิีเฉพาะเจาะจง 
             - เครื่องควบคุมการให้สารน้ า/ยาและเลือดทางหลอดเลือดด า ราคาเครื่องละ  
     60,000 บาท จ านวน 5 เครื่อง รอการตรวจรับ บริษัทยังไม่ส่งของ 
        4. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ งบค่าบริการทาง  
                  การแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบระดับจังหวัด 20% ปี 2561 วงเงิน  
        820,000 บาท วธิีซื้อ e-bidding ประกาศผูช้นะแล้วรอมาท าสัญญา 
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             - เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดอัตโนมัต ิราคาเครื่องละ  
     60,000 บาท จ านวน 6 เครื่อง มาท าสัญญาวนัที่ 25 มกราคม 2561 
             - ยูนิตท าฟัน ราคาเครื่องละ  460,000 บาท  จ านวน  1  เครื่อง ติดต่อแล้วยัง 
     ไม่สะดวกนัดวัน 
        5. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์ทางการแพทย ์จ านวน 13 รายการ เลขที่โครงการยังไม ่
        มีงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 วงเงิน  
        4,172,000 บาท วธิีซื้อ e-bidding ได้ข้อมูลจากกรรมการก าหนดคุณลักษณะ 
        เฉพาะและราคากลางมา วันที ่ 23  มกราคม 2561 ตรวจและท าเอกสารรายงาน 
        ผลคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
       6. โครงการจดัซื้อชุดน้ ายาตรวจ CBC พร้อมบริการเครื่อง ใช้งบ UC วงเงิน   
       585,000 บาท สัญญาเดิมหมดอายุ วันที่ 31  มกราคม 2561 ประกาศแผน     
       วันที่ 23  มกราคม 2561  จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา e-bidding 
       7. โครงการจดัซื้อขวด H/C พร้อมบริการเครื่อง ใช้งบ UC วงเงิน 321,000 บาท 
       สัญญาเดิมหมดอาย ุวนัที่ 29  พฤษภาคม 2561 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ได้ต้นเรื่องจาก LAB แล้ว จะด าเนินการเดือน มีนาคม 2561 
                8. โครงการจดัซื้อยาร่วมระดับจังหวดั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

➢ ส่วนที่ 1  รพ.พระปกเกล้าจะต่อรองราคายา ประมาณ 300 กวา่รายการ 
     ให้ทุก รพ.ในจังหวดั สามารถซ้ือได้ในราคาเท่ากนั 

➢ ส่วนที่ 2 รพ.สอยดาว จะต่อรองราคายา ประมาณ 300 กวา่รายการ 
     ให้ทุก รพ.ในจังหวดั สามารถซ้ือได้ในราคาเท่ากนั จ านวน 5 รายการ   
     Implanon, Metformin 500 mg, CPRV Simvastatin 20 mg,Simvastatin 
     40 mg  

➢ ส่วนที่ 3 รพ.สอยดาวจะท าการ e-bidding ยาร่วม 
Salmeter0l+Fluicasone 125/25 Inhaler วงเงนิรวมทั้งจังหวัด รวม 
รพ. พระปกเกล้า น่าจะประมาณ 8 ล้านบาท 

     ระหว่างนี้ สสจ.จันทบุรี ก าลังจะขอข้อมูลยอดใหม่หลังรวมยอดทั้งจังหวัดจะเริ่ม
     ด าเนินการ 
   
ที่ประชุม : รับทราบ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

   : 1) แจ้งงานระบาดวิทยา (ตามเอกสารแนบ)   

ที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ 
ประธาน   1. แจ้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ใช้บัญชีเงินบริจาค ในการจัดซื้อ เพื่อสงวนเงิน 
   สดไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจ า 
 
 
 



 ๑๓ 

 
   2. การก่อสร้างตึก 4 ชั้นใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีเปิดเป็น 
   ทางการในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แต่จะเปิดให้บริการที่ตึกใหม่ก่อนระยะหนึ่ง ซึ่งต้องให ้
   คณะกรรมการฯ ช่วยกัน ศึกษารายละเอียดดังนี้ 
       2.1 ปรับปรุงห้องพิเศษ จ านวน 6 ห้อง รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้อง เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ แอร์        
       เตียงคนไข้ ชุดรับแขก พร้อมงบประมาณในการตกแต่งห้อง และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ          
       หาผู้บริจาค ติดชื่อไว้หน้าห้อง 
       2.2 เก้าอี้นั่งจุดรอตรวจ พร้อมราคาและจ านวนที่จะซื้อ 
       2.3 ปรับปรุงห้องตรวจ อุปกรณ์ในการตรวจ เช่น ชุด Computer , โต๊ะ Computer เป็นต้น 
       2.4 ห้องตรวจ TB เดิม จะย้ายไปจุดใด เพราะอนาคตบริเวณนี้จะต้องเป็นห้องเครื่องไฟฟ้า 
คุรวิรัช   1. แจ้งเงินงวด สามารถน าไปจ่ายค่า CT Scan , ค่าLab  ได้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ประธาน  : กล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุม       16.30  น.  
 
 
 

(นางสาวอารยา  ภูกองไชย) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 
 

 
(นายธวัช  คงคาลัย) 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


