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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ครั้งที ่3 / 2562  วันที ่ 14 มีนาคม   2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

                                     ---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1. นายกฤษณะ  แก้วมูล       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
2. น.ส.หทัยนุช  ภู่เพ็ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3. น.ส.วลิาสินี  มากจุ้ย               เภสัชกรช านาญการ 
4. นางณัฏฐ์กานดา  แป้นโพธิ์กลาง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
5. นายกิตติ  ขาวนวล   นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
6. น.ส.สธุาสินี  ทรัพย์สังข์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. น.ส.อรชลิดา  พรหมปั้น  นักกายภาพบ าบัด 
8. นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์    เจ้าหน้าที่พัสดุช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายกิตติพงษ์  เทียนประทีป      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นางนภา  สุวรรณนพรัตน์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสุชญา  ต้นประสงค์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอักษร  ผ่ามะนาว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางอริศรา  สังคต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางนิสา  ส าเภาเงิน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
4. นายภัศณเรศ  เดชทรัพย์  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
5. นายสิริชัย  ไกรกิจราษฎร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  หน้าไม ้  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 
7. นางสาวปาริชาติ เพ็ชรร้อน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
   นายกฤษณะ แก้วมูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธาน ฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือ 
ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาล ดังนี้ 

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 รับการประเมินมาตรฐาน HA reaccreditation จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ม.5 ต.ไกรใน 

เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกงไกรลาศ  



2 
 

ประธาน ฯ แจ้งเรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอกงไกรลาศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2562 ที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

1)กาชาดจังหวัดพิษณุโลกมารับบริจาคเลือด วันที่ 25 มีนาคม  2562 ณ หอประชุมอ าเภอ  กง
ไกรลาศ  

2)ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ วันที่ 4  มีนาคม  2562 เวลา 8.30 น. 
    3)มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ต าบลไกรในขอให้เฝ้าระวังชีวิตและทรัพย์สิน 
  ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ แจ้งว่า รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทบทวนแก้ไข ก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
3.1  Happinometer  
คุณหทัยนุช ภู่เพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล แจ้งว่า การประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่ผ่าน  

Application Happinometer ขณะนี้มีผู้เข้าไปท าแบบประเมินแล้วคิดเป็นร้อยละ 55 (เป้าหมายร้อยละ 70) ทั้งนี้ 
จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2562 จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการ 

3.2  Intermediate care 
คุณอรชลิดา พรหมปั้น หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู รายงานความก้าวหน้าของงาน Intermediate 

care ว่าได้มีการจัดตั้งคณะท างานในส่วนของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความร่วมมือจากหอผู้ป่วย
ในจัดให้มี Intermediate bed จ านวน 2 เตียง 

3.3  แผนปฏิบัติการ คปสอ. ปี 2562 
 คุณสุธาสินี ทรัพย์สังข์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการเครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปี 2562 ประกอบด้วยทั้งหมด 60 โครงการ ขณะนี้เขียนโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติแล้ว 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.67 
 ประธาน ฯ มอบหมายคุณสุธาสินี ทรัพย์สังข์ น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการใน
การประชุมครั้งต่อไป 

3.4  ผลการประชุม video conference และข้อมูล 43 แฟ้ม 
 คุณสิริชัย ไกรกิจราษฎร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงานความสมบูรณ์ข้อมูล 43 แฟ้ม ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลกงไกรลาศมีความสมบูรณ์ร้อยละ 99.62 PCU มีความสมบูรณ์ร้อยละ 100 

3.5  เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
คุณสุธาสินี ทรัพย์สังข์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานความคืบหน้าการจัดหาครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้างตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ดังนี้ 
1) แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยทุกรายการแล้ว 
- ส่วน 10% มี 1 รายการ จ่ายแล้ว เหลือเงิน 5,000 บาท  
- ส่วน 20% มี 9 รายการ จ่ายแล้ว 6 รายการ รอเบิกจ่ายอีก 3 รายการ 
- ส่วน 70% มี 25 รายการ จ่ายแล้ว 21 รายการ รอเบิกจ่าย 4 รายการ 
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2) แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ทั้งในส่วน 10% 
ระดับเขต และส่วน 70% ระดับหน่วยบริการ รวมจ านวน 57 รายการ ได้รับการอนุมัตจิาก 
อปสข.เขต 2 และเงินโอนมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องเริ่มด าเนินการได้ 

3.6  การบริหารความเสี่ยง (RM) 
คุณอักษร ผ่ามะนาว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แจ้งโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (QMR) มี

ความคืบหน้า ดังนี้ 
a. เดือน มกราคม 2562 ลงฐานข้อมูลในโปรแกรมและก าหนดผังความเสี่ยง 
b. เดือนกุมพาพันธ์ 2562 ทดลองการลงข้อมูล 
c. เดือนมีนาคม 2562 เริ่มลงข้อมูลจริง 

3.7  งานคุณภาพ 
คุณนิสา ส าเภาเงิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แจ้งว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครจ านวน 16 คน มา

ขอศึกษาดูงานในการเตรียมความพร้อมรับประเมิน HA เพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA 
reaccreditation) ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. จึงขอให้ผู้บริหารและทีมน าทั้ง 10 ทีม
มาร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ หอประชุมคณะสงฆ์ เวลา 13.30 น. 

3.8  ติดตามตัวชี้วัด 
1) อัตราผู้ป่วย Stroke รายใหม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คุณอรชลิดา พรหมปั้น นักกายภาพบ าบัด แจ้งว่า ผู้ป่วย Stroke รายใหม่มีทั้งหมด 23 ราย 
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้ว 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.64 

2) อัตราผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย คุณรัชฎาภรณ์ หน้าไม้ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติงาน รายงานเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลกงไกรลาศมีจ านวนผู้ป่วยนอก
ทั้งหมด 9,086 ราย ได้รับบริการแพทย์แผนไทย 458 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.04 

ที่ประชุม  รับทราบ 3.1 – 3.8 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1  ขอจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
คุณหทัยนุช ภู่เพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล แจ้งว่า งานผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล ได้มีพนักงาน

ขอลาออก 2 ราย ซึ่งปัจจุบันมีภาระงานเพ่ิมข้ึนสังเกตได้จากอัตราการครองเตียงและ active bed จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาจ้างเพ่ือทดแทนที่ลาออกและเพ่ิมเติมตามภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้จ้าง ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 4 อัตรา  

4.2  ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน รอบท่ี 1 ปี 2562 
ประธานฯ แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง โดยขอให้ส่งข้อมูลภายในเดือนมีนาคม 2562 เพ่ือเตรียมเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่หน่วยงานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
5.1  สถิติการให้บริการ 

 คุณหทัยนุช ภู่เพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รายงานสถิติการให้บริการของกลุ่มการพยาบาล
ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ 
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  งานผู้ป่วยนอก  ผู้มารับบริการรวม 9,114 ครั้ง  สะสม 29,017 ครั้ง 
เฉลี่ย 294 ราย/วัน  OT เฉลี่ย 31 ราย/วัน   

 จ านวนผู้ป่วย Refer ในเขต 501 ครั้ง นอกเขต 19 ครั้ง  
     ร้อยละผู้รับบริการ PCU : รพ. = 26 : 74 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  เวรเช้าเฉลี่ย 63.33 ราย เวรบ่าย 40.20 ราย เวรดึก 12.23 ราย 
 รวมเฉลี่ย 115.76 ราย/วัน 

     EMS 8 ครั้ง FR 23 ครั้ง อาสาสมัครเทพนิมิตร 34 ครั้ง 
     ผู้ป่วย Refer รพ.สุโขทัย 104 ราย รพ.พุทธชินราช 3 ราย อ่ืนๆ 7ราย 

ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน 89 ราย เสียชีวิต 1 ราย (สะสม 4 ราย) 
งานผู้ป่วยใน Admit 312 รายเฉลี่ย 32.02 ราย/วัน 

วันนอนรวม 994 วัน เฉลี่ย 3.06 วัน/ราย 
อัตราครองเตียงสามัญ 90%ห้องพิเศษ 106.67% 

    จ านวนผู้ป่วย Refer 45 ราย 
งานห้องคลอด จ านวนผู้ป่วย 80 ราย Admit 10 ราย  

อัตราครองเตียง 31.2% จ านวนวันนอน 58 วัน  
คลอด 10 ราย Refer 4 ราย OSCC 0 ราย 
ANC รายใหม่ 10 ราย รายเก่า 31 ราย รายใหม่อายุ < 20 ปี 0 ราย  

งานห้องผ่าตัด  0 ราย  
จิตบ าบัด  30 ครั้ง   พฤติกรรมบ าบัด  51 ครั้ง  
งานวัณโรค        คัดกรอง ผู้สัมผัส   15 ราย  กลุ่มโรคเรื้อรัง   39 ราย  

ผู้สูงอายุ 120 ราย อ่ืนๆ   6 ราย  
พบผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย  
อัตราความส าเร็จของการรักษา (Success rate) ร้อยละ 96 

 
 คุณสุชญา ต้นประสงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รายงานสถิติการให้บริการของ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1) งานฝากครรภ์ ณ 31 ธันวาคม 2561   
d. จ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด 7 ราย 
e. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก GA < 12 wks 4 รายคิดเป็น 57.14%  

(เป้าหมาย > 60%) 
f. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแล 5 ครั้งตามเกณฑ์ 100% (เป้าหมาย >60%) 

2) งานพัฒนาการเด็ก สถิติการให้บริการงานพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2562 โดยมี  
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 1,516 ราย   

    คัดกรองแล้วจ านวน   303 ราย คิดเป็น 19.99% (เป้าหมาย >90%) 
    พัฒนาการสมวัยจ านวน   217 ราย คิดเป็น 71.62% 
    พัฒนาการไม่สมวัยจ านวน   86 ราย คิดเป็น 23.38% (เป้าหมาย > 20%) 
    ติดตามกระตุ้นพัฒนาการได้       41ราย คิดเป็น 47.67% (เป้าหมาย > 90%) 
    รอติดตามอีกจ านวน    45ราย คิดเป็น 52.33%  
    พัฒนาการสมวัยหลังได้รับการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย 258ราย คิดเป็น 85.15%  
        (เป้าหมาย >85%) 
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3) งานยาเสพติด  
 จ านวนรับใหม่            14 ราย   ยอดสะสม  30 ราย 
 จ าหน่ายออก    4 ราย   ยอดสะสม  30 ราย 
 ครบการบ าบัด   4 ราย   ยอดสะสม  21 ราย 
 ร้อยละของการหยุดเสพต่อเนื่องหลังการบ าบัดครบ3เดือน (Remission rate) เท่ากับ 
38.1% (เป้าหมาย > 40%) 
 ร้อยละท่ีได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) เท่ากับ 50%  
(เป้าหมาย > 20%) 

 คุณวิลาสินี มากจุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รายงานสถิติการให้บริการของกลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้  
  การจัดซื้อยาแบ่งเป็น  จัดซื้อร่วม  41.94%   ซื้อเอง 17.85%  
      ซื้อองค์การเภสัชกรรม 24.29%  ซื้อยาบัญชีนวัตกรรม 2.50% 
  ผลการด าเนินงาน RDU มีดังนี้ 

(1) ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติร้อยละ 97.3 
(2) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI ผู้ป่วยนอกร้อยละ 49.08 
(3) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน Acute Diarrhea ร้อยละ 45.67 
(4) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุร้อยละ 68.09 
(5) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอดร้อยละ 0.00 
(6) ร้อยละของการใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการ 

รักษาภาวะความดันโลหิตสูงร้อยละ 0.14 
(7) ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ Glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR< 60 

มล./นาที/1.73 ตร.ม.ร้อยละ 0.00 
(8) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืน เพ่ือ

ควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ตามข้อแนะน า E-DM-R-01 ร้อยละ 78.48 
(9) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อนร้อยละ 0.00 
(10) ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs ร้อยละ 0.00 
(11)  ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid ร้อยละ 60.19 
(12)  ร้อยละของผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine 

ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassiumchlorazepateร้อยละ 5.78 
(13)  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ warfarin*, statin ,ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์

แล้ว (ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) ร้อยละ 0 
(14)  ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตาม

รหัส ICD-10 ตาม RUA - URI) และได้รับยาต้านฮีสตามีน ชนิด non-sedating ร้อยละ 
2.32 

คุณณัฐฏ์กานดา แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รายงานสถิติการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการประจ าเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้  

 งานเคมีคลินิก  6,676 ครั้ง  งานธนาคารเลือด Blood group 56  ครั้ง 
งานโลหิตวิทยา  3,381 ครั้ง  งานธนาคารเลือด Rh  56  ครั้ง 
งานจุลทรรศนศาสตร์   360 ครั้ง  งานธนาคารเลือด Cross-Match   52  ครั้ง 
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งานน้ าเหลืองวิทยา   417 ครั้ง  งานส่งเอกชน   70  ครั้ง 
งานจุลชีววิทยา    140 ครั้ง  งานส่งตรวจหน่วยงานรัฐบาล 57  ครั้ง 
งานเซลล์วิทยา       0 ครั้ง  งานตรวจ Met-amphetamine  205  ครั้ง 

คุณอรชลิดา พรหมปั้น หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู รายงานสถิติการให้บริการของกลุ่มงานเวชกรรม-
ฟ้ืนฟูประจ าเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1) งานกายภาพบ าบัด ผู้ป่วยนอก          301 ครั้ง    
   ผู้ป่วยนอกเวลา  62 ครั้ง 
   ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ  12 ครั้ง 
   ผู้ป่วยใน   28 ครั้ง 

2) งานขาเทียม  ขาเทียม    2 ข้าง    
   รองเท้าเบาหวาน   2 คู ่

3) ผลการด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 กายภาพบ าบัด (H9339) 
จ านวนครั้ง 
     คิดเป็นเงิน (บาท) 

 
846 

126,900 

 
1,545 

231,750 
1,551 

232,650 
729 

109,350 
127 

19,050 

 

2 จิตบ าบัด (H9449.1) 
จ านวนครั้ง 
     คิดเป็นเงิน(บาท) 

 
205 

61,500 

 
909 

272,700 
885 

265,500  
690 

207,000 

 
46 

13,800 
3 พฤติกรรมบ าบัด (H9433.1) 

จ านวนครั้ง 
     คิดเป็นเงิน(บาท) 

 
0 
0 

 
11 

3,300 
 19 

5,700 
456 

136,800 

 
51 

15,300 
4 Early Intervention (H9438.1) 

จ านวนครั้ง 
     คิดเป็นเงิน(บาท) 

 
159 

23,850 

 
262 

39,300 
 311 

46,650 
230 

34,500 

 
11 

1,650 

รวมเงิน (บาท) 213,460 547,050 550,500 487,650 49,800 

คุณสุธาสินี ทรัพย์สังข์หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์รายงาน
สถิติการให้บริการของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ดังนี้ 

1) งานลงทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 
- สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า    102 ราย 
- ผู้ป่วยต่างด้าว         0 ราย 
- กรมบัญชีกลาง         0 ราย 
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น       0 ราย 

2) เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ณ 31 ธันวาคม 2561 
 - สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง     
   - ผู้ป่วยนอก 611,147.00 บ. ยอดสะสม  1,902,689.00 บ. 
   - ผู้ป่วยใน  81,849.00บ. ยอดสะสม    281,514.58 บ. 
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 - สิทธิเบิกได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   - ผู้ป่วยนอก 67,089.00 บ. ยอดสะสม 179,238.00 บ. 
   - ผู้ป่วยใน         14,479.28 บ. ยอดสะสม   14,479.28 บ. 
 - สิทธิผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
   - ผู้ป่วยในยอดสะสม 685 ราย 
     Sum adjRW 367     CMI  0.54 
     เบิกชดเชย                   1,479,819.86 บ.   ยอดสะสม  3,670,187.53 บ. 
   - กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/สิทธิว่าง 18,537.00 บ.   ยอดสะสม      86,797.00 บ. 
   - เบิกผู้ป่วยฟันปลอม        11,700.00 บ.   ยอดสะสม      79,450.00 บ. 
   - รองเท้าเบาหวาน                0.00 บ.   ยอดสะสม        3,600.00 บ. 
   - ฝังยาคุมก าเนิดวัยรุ่น          7,500.00 บ.    ยอดสะสม     22,500.00 บ. 
 - สิทธิ พรบ.  
   - ผู้ป่วยนอก                  84,066.00 บ.   ยอดสะสม   145,718.00 บ. 
   - ผู้ป่วยใน                  13,245.00 บ.   ยอดสะสม     13,245.00 บ. 
 - สิทธิประกันสังคม    
   - ผู้ป่วยนอก                 58,805.00 บ.     ยอดสะสม   202,936.00 บ. 
   - ผู้ป่วยใน                 30,036.00 บ.     ยอดสะสม     82,597.00 บ. 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้ 
    Current Ratio  (อัตราส่วนหมุนเวียน ≥ 1.5)    2.41     
    Quick Ratio  (อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว ≥ 1.0)     2.17  
     Cash Ratio  (อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ≥ 0.8) 2.04 
     Net Working Capital (ทุนส ารองสุทธิ)                                28,999,100.09 บ. 
    Net Income  (รายได ้– ค่าใช้จ่าย)                   15,840,029.84 บ. 
    เงินบ ารุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)            21,358,324.11 บ.  
    EBITDA              16,606,368.00 บ. 
    อัตราก าไรสุทธิ (รวมค่าเสื่อมราคา) (ไม่ติดลบ)        46.03 %  
    Risk score (0-7)                    ระดับ 0  
   หนี้สินที่มีภาระผูกพันที่ต้องบริหารจัดการ รวมทั้งหมด         20,839,680.72 บ. 
    เจ้าหนี้ค่ายา     4,239,047.37   บ. 
    เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์     1,571,956.10   บ. 
    เจ้าหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  1,415,224.31   บ. 
    เจ้าหนี้ค่าวัสดุทันตกรรม       302,169.17    บ. 
  เจ้าหนี้ค่าวัสดุอ่ืน ๆ          1,307,435.40    บ.  
  เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการ       644,347.59   บ. 
  เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์    416,752.27    บ. 
  เจ้าหนี้จ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)       287,472.50    บ. 
  เจ้าหนี้ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray             1,736,247.50    บ. 
  เจ้าหนี้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล    2,719,765.54    บ. 
  เจ้าหนี้ค่าแรงและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   2,729,000.23 บ. 
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  เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม       167,425.00 บ. 
    เจ้าหนี้อ่ืน ๆ                3,302,837.74    บ. 

- รายได้ค่าแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า      25,490.98   บ.  
- เงินรับฝาก ภาษี         77,004.73    บ. 
- เจ้าหนี้งบลงทุน UC             320,420.00  บ. 
- เงินรับฝาก กองทุน UC 
  วัสดุ         262,484.36 บ. 
  Fixed Cost    1,170,000.00   บ. 
  นอกเหนือจาก Fixed Cost    813,820.00   บ. 
- เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว       27,005.00    บ. 
- เงินรับฝากอ่ืน       409,852.67    บ. 
- เงินประกันอ่ืน เงินประกันสัญญา     186,760.00  บ. 
- เงินประกันอ่ืน ระยะยาว        10,000.00 บ. 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 งานการเงนิและบัญชี  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการยืมเงินจากทางราชการและ           
ส่งใช้เงินยืม โรงพยาบาลกงไกรลาศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติติทั่วทั้งองคก์ร พร้อมรายงานผลการยืมเงินไป
ราชการให้ทราบ 
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 ล ำดับที่ วนัทีย่มื สัญญำ ช่ือผู้ยมื วตัถุประสงค์ทีย่มื จ ำนวนเงินยมื วนัที่ วนัทีส่่งใช้ หมำยเหตุ

ครบก ำหนด
1 6 พ.ย. 61 2/62 นางนิสา  ส าเภาเงิน ประชมุเชงิปฏิบติัการ Shared vision สู่การเปน็ 2P Safety Hospital 8-9พย61 กทม. 7,900.00          24 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 ไม่เกนิ
2 30 ม.ค. 62 4/62 นายอนันต์  มิตค า อบรมการควบคุมและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน  าเสียฯ วันท่ี 2 13-15 ก.พ. 62 เชยีงใหม่ 2,400.00          2 มี.ค. 62 28 ก.พ. 62 ไม่เกนิ
3 12 ก.พ. 62 5/62 นางสาวอกัษร ผ่ามะนาว การประชมุเชงิปฏิบติัการ การเรียนรู้กลไกลและวธิกีารใชเ้คร่ืองมือพฒันาคุณภาพฯ 7,800.00          2 มี.ค. 62 28 ก.พ. 62 ไม่เกนิ

ระหวา่งวนัท่ี 13-15 กมุภาพนัธ ์2562   กรุงเทพฯ
4 12 ก.พ. 62 6/62 นายเสกสรร เนียมพา อบรมพฒันาศักยาภพาผู้ขบัรถพยาบาลในระบบปฏิบติัการฉกุเฉนิและระบบส่งต่อ 1,820.00          2 มี.ค. 62 1 มี.ค. 62 ไม่เกนิ

ระหวา่งวนัท่ี 13-15 กมุภาพนัธ ์2562   จังหวดัพษิณุโลก
5 18 ก.พ. 62 7/62 นางสาวปาริชาติ เพช็รร้อน โครงการเชญิประชมุเชงิปฏิบติัการ เร่ืองการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม 1,500.00          9 มี.ค. 62 4 มี.ค. 62 ไม่เกนิ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงฯ 20-22 กมุภาพนัธ ์จังหวดั เชยีงใหม่

รวม 21,420.00        

รำยละเอียดลูกหน้ีเงินยมืเงินบ ำรุง
ปีงบประมำณ 2562
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ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
 

 

                                          นางสาวอรชลิดา  พรหมปั้น  
                 นักกายภาพบ าบัด 

   ผู้จดรายงานการประชุม 
 


