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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล

ครัง้ที่ 4/2557

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

รายชื่อผูเขาประชมุ

1. นพ.ภักดสีบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย

2. พญ.ทพิพาวด ีสบืนกุารณ นพ.ชาํนาญการพเิศษ

3. นายอภชัิย อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ

4. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน

5. นางสขุใจ ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

6. นพ.สันทัด บญุเรอืง นพ.ชาํนาญการพเิศษ

7. น.ส.เยาวพา สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

8. น.ส.ดารนิ จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ

9. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยชาํนาญการพเิศษ

10. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

11. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย

12. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ

13. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ

14. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

15. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร

ผูไมมาประชมุ

1. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร (ลาพักผอน)

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

1. การขับเคลื่อนกระบวนการ SHA ปงบประมาณ 2557

2. การดาํเนนิงานตามนโยบาย QOF ,Service plan

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 3/2557

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา

กรรมการบรหิารคณุภาพ

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1)

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

1. สถานการณการเงนิเดอืน ธันวาคม 2556

2. การยายของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ป 2557 ใหสงใบขอยายไปที่ สสจ.เลย ภายในวันที่ 6 ม.ค.2557

https://docs.google.com/document/d/1uGt9A4ho-_7SQqHbmOhKrv3qSpZRuguh24uPj2Pg_Nw/edit
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ฝายแผนงานและประเมนิผล

1. งานฝกอบรมนักศกึษา

○ นักศกึษาฝกงานประจาํเดอืน มกราคม 2557 จาํนวน 34 คน

■ นศพ.รามาธบิด ีป 4 ฝกวชิา :Health Serivce system in community hospital จาํนวน

8 คน ระหวางวันที่ 13-26 ม.ค.56

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A01 :  น.ส.กมนตภรณ สวุรรณทวมีสีขุ,น.ส.ชนสิรา สบืบกุ,

   น.ส.นาตาชา สขุสมโภชน

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A02 : น.ส.ทองตรา แนนหนา,น.ส.นาตาชา สขุสมโภชน

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A03 : น.ส.เบญจวรรณ สนุทรรังสรร,น.ส.พรมิา โวหารสชุน

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง F05 : นายกรกมล ธนพัูนธ

อาจารยพี่เลี้ยง : นพ.ธรีพล มโนศักดิ์เสรี

■ นศพ.รามาธบิด ีป 3 ฝกปฏบัิตภิาคสนาม จาํนวน 22 คน ระหวางวันที่ 23 ม.ค.-1 ก.พ.57

- หองพักรวม

อาจารยพี่เลี้ยง : น.ส.เยาวพา สงิหสถติย

■ นศพ.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรป3 ฝกวชิา พศ.381 สัมผัสชวีติแพทยชนบท จาํนวน 4 คน        

ระหวางวันที่ 20-31 ม.ค.57

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A04:น.ส.วณชิญา ศรวีจิติร,น.ส.นฤภร สื่อสวัสดิ์วณชิย ,น.ส.ปณุกิา

  บญุกระพอื

-  อาคารสลีวสิทุธโธ หอง A05 : นายวัฒนนิทร บรรณสาร

อาจารยพี่เลี้ยง : นพ.ภักด ีสบืนกุารณ

■ นักศกึษาทันตแพทยชัน้ปที่6 มหาวทิยาลัยเชยีงใหมสาขาทันตกรรมชมุชน จาํนวน 4 คน      

ระหวางวันที่ 6 ม.ค.-7 ก.พ.57

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A06 : น.ส.เพญ็พสิทุธิ์ พทุธโกษา และ น.ส.วรรณกมล ปญญารักษ

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A05 : นายกติตพิชิญ กลัน่เกลี้ยง และนายสเุมธ เขยีวอาย

อาจารยพี่เลี้ยง : ทพ.วัฒนา ทองปสโณว

■ นศพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร ชัน้ป6 ฝกปฏบัิตงิานวชิาเวชศาสตรชมุชน ครอบครัว จาํนวน 2      

คน ระหวางวันที่ 26 ม.ค.-6 ก.พ.2557

- อาคารสลีวสิทุธโธ  หอง A01 : น.ส.ฟาสนิ ีอรณุโรจนปญญา,น.ส.กรกัญจน จติโศภษิฐ

อาจารยพี่เลี้ยง : พญ.ภัทราภรณ พุมเรอืง

■ แพทยเวชศาสตรครอบครัว ป 2 รามาธบิด ีระหวางวันที่ 4 ม.ค.-28 ก.พ.57

-

2. มาตรฐาน ICT Stand skill สาํหรับบคุลากร กรรมการสารสนเทศกาํหนดการพัฒนาทักษะ 3 ดานดังนี้

○ ทักษะไอซทีทีี่จาํเปนตองใชในสถานที่ทาํงาน (Core Workplace ICT Skills) ซึ่งเปนทักษะที่มคีวาม     

จาํเปนตองพัฒนาอยางเรงดวน โดยเฉพาะทักษะทางดานการใชโปรแกรมฐานขอมลูและโปรแกรม 
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การนาํเสนองาน ทัง้นี้เพราะเปนทักษะที่จะตองใชในการปฏบัิตงิานโดยตรงในการทาํงานประจาํวัน

○ ทักษะไอซทีดีานขอมลูขาวสาร (ICT Information Skills) ซึ่งจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในรปูแบบ    

การทาํงานของภาครัฐ ในอนาคตจะมผีลผลักดันใหขาราชการใชไอซทีใีนการทาํงานมากขึ้น เพื่อ  

สนับสนนุใหใชเอกสารนอยลง เชน การสงใบลางานผานอเีมลเปนตน นอกจากนัน้ยังเปนการรองรับ    

ความตองการ ที่จะตองใชคอมพวิเตอรสื่อสารกันภายในหนวยงานมากขึ้น

○ ทักษะการใชงานคอมพวิเตอรพื้นฐาน (BASIC ICT Skills) โดยเฉพาะทักษะการแกปญหา การดแูล     

รักษาและการรักษาความปลอดภัย

กาํหนดการฝกอบรมตามโครงการพัฒนา ICT Standard skill ประจาํเดอืน มกราคม 2557 เวลา 14.00 น         

.-16.30 น. (Core workplace skill)

○   7-8 ม.ค. 57 : ทมี หองบัตร,ศนูยประกัน,การเงนิ รุนที่ 1,2

○  9-10 ม.ค.57 : ทมี OPD รุน 1,OPD รุน 2

○ 14-15 ม.ค.57 : ทมี ER1,ER2 ,PHAR1,PHAR2

○     28 ม.ค.57 : ทมีแพทย

○     19 ม.ค.57 : ทมี FMC ,FUN

○     19 ม.ค.57 : ทมี IPD1,IPD2,IPD3,LR,OR รุน 1

○ 23-24 ม.ค.57 : ทมี PT,TTM

○     25 ม.ค.57 : Clinic พเิศษ

○     26 ม.ค.57 : ทมี IPD1,IPD2,IPD3,LR,OR รุน 2

3. สรปุผลการประชมุทมี Audit การ Audit OPD Card รอบแรกในวันที่19 ม.ค. 57โดยจะสุมขอมลูในชวงวันที่1          

ต.ค.-31 ธ.ค. 56 ในเวลาทาํการ ชวงเลา 08.00 น. -16.00 น.ซึ่งจะเฉลี่ย แพทยผูตรวจ 1 ทาน ตอ OPD 30              
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เลม ทัง้หมดจาํนวน 210 เลม โดยจะแบงใหทมี Audit นาํ OPD Card ไป Audit ทานละ 15 เลม

4. แผนงานการปรับงานใหบรกิารผูปวยนอก เปนระบบ Paperless  ประเดน็ที่ตองพจิารณา

3.1 ใชระบบ paperless งานผูปวยนอก (ไมคน OPD Card) ในหนวยงาน OPD,PT,FUN,TTM,FMC, ยกเวน         

คลนิกิพเิศษ

3.2  แผนการดาํเนนิงาน

○ วันที่ 9 ธ.ค.56 ตดิตัง้โปรแกรมสแกนเอกสารผูปวยนอก / ใน

○ วันที่ 26 ธ.ค.56 นาํเสนอคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ

○ วันที่ 6 ม.ค.57 ประชมุชี้แจงผูเกี่ยวของ หองบัตร,OPD,กายภาพ,ทันตกรรม,เวชปฏบัิตคิรอบครัว,

แพทยแผนไทย,องคกรแพทย,หองฉกุเฉนิ,หองยา,การเงนิ,ศนูยประกัน

○ วันที่ 1 ก.พ.57 เริ่มใชระบบ Paperless

งานศนูยประกันสขุภาพ

1. ศนูยประกันสขุภาพขอยกเลกิพมิพเอกสาร ใบรับรองสทิธสิาํหรับผูปวยใน และสาํเนาใบรับรองการเกดิ และใน   

สวนเอกสารขอขึ้นทะเบยีนบัตรทองของผูรับบรกิารจะสแกนเกบ็ไวในรปูดจิติอลไฟลโดยเริ่มวันที่1 มกราคม 57    

เปนตนไป

2. ในการลงทะเบยีนเบกิจายตรง หรอืขอเลขอนมุัต ิกรณสีทิธอิปท.เปนสทิธริวมขอใหหนวยบรกิารเลอืกใชสทิธิ

ขาราชการ เทานัน้ (เอกสารอางองิ)

3. กรมบัญชกีลางแจงปรับอัตราคาบรกิารสาธารณสขุเพื่อใชสาํหรับเบกิจายคารักษาพยาบาลสทิธสิวัสดกิารรักษา

พยาบาลขาราชการดังนี้

●  หมวด 1 คาหองและคาอาหาร เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2557 (เอกสารอางองิ)

● ประเภทและอัตราคาอวัยวะเทยีมและอปุกรณในการบาํบัดรักษาโรค (เอกสารอางองิ)

● ตัวอยางการคาํนวนราคาขายรายชิ้น

4. สรปุผลการดาํเนนิงานเรงรัดจัดเกบ็คารักษาพยาบาลสทิธ ิพรบ.ผูประสบภัยจากรถ

○ จาํนวนผูปวยเดอืน ธันวาคม  78 ราย คดิเปนคาใชจาย  43,763 บาท

■ ชาํระแลว จาํนวน  61 ราย 31,488 บาท (71.95%)

■ สงหลักฐานเบกิ จาํนวน  11 ราย   1,668 บาท (03.81%)

■ คางชาํระ จาํนวน   14 ราย 10,607 บาท (24.24%)

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว

1. สรปุผลการดาํเนนิงานฝกนักศกึษาแพทยชัน้ปที่4 ภาควชิาเวชศาสตรชมุชน  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธบิด ี มหาวทิยาลัยมหดิล  8 รุน  ประจาํป 2556

2. การพัฒนาคณุภาพหนวยบรกิารปฐมภมู ิ ตามเกณฑคณุภาพเครอืขายบรกิารปฐมภมู(ิPCA)

3. จังหวัดจะจัดอบรมใหวันที่8มกราคม 2557ที่หองผตีาโขนโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย( 3อาํเภอ โซน   

ดานซาย,ภเูรอื,นาแหว) โดยการเขยีน SAR, การเขยีนProfile, การเขยีน CQI ใหลงรายงานผาน internet       

www.phdb.moph.go.th

4. สรปุผลการคัดกรอง โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหติสงูจากการดาํเนนิงานในเดอืน ธันวาคมที่ผานมา  กลุมงาน

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feclaim.nhso.go.th%2FwebComponent%2Fnews%2FNewsDetailAction.do%3Fid%3D429&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO0tDFfxyQjQE2GtWjC9acZtyJFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdmsic.moph.go.th%2Fnews%2Fdetail.php%3Fidnews%3D3927&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFo4dJMBMDJiijo0XlwQq7fVTOVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdmsic.moph.go.th%2Fnews%2Fdetail.php%3Fidnews%3D3928&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXmb8oREmsiCj1DtOy6tGyZ3KTIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsomdej17.moph.go.th%2Fpricerate%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-Dh4MKV7wjukVifxubkNJRh3kkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.phdb.moph.go.th&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCZUrMfvDiNQnHrRjIUZr_5IEPRw
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เวชไดคัดกรองไดผลงานประมาณ 30% ที่ลงขอมลูเสรจ็แลว

กลุมการพยาบาล

1. การพจิารณาอัตรากาํลังพยาบาลที่สงตอหลัง 21.00 น. คณะกรรมการมมีต ิใหจัดพนักงานผูชวยเหลอืคนไข เพื่อ

เพิ่มคณุภาพในการใหบรกิาร สาํหรับผูปวยที่ตองสงตอหลังเวลา 21.00 น.

ขอมลู Refer นอกเวลา 6 เดอืนยอนหลัง

เดอืน Refer หลัง 21.00 น. ใส Tubeพยาบาลไป 2คน พยาบาลไปคนเดยีว

กรกฎาคม 56 9 4 5

สงิหาคม 56 5 2 3

กันยายน 56 3 1 2

ตลุาคม 56 3 1 2

พฤศจกิายน 56 4 1 3

ธันวาคม 56 6 3 3

รวม 30 12 18

ฝายแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก

1. สสจ.เลยขอความรวมมอืโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย เปนสถานที่ผลติยาสมนุไพรเพื่อผลติใชในหนวย 

บรกิารจังหวัดเลย จาํนวน 6 รายการ ไดแกกลเีซอรนีเสลดพังพอน,ทงิเจอรเสลดพังพอน,น้ํามันไพล,ยาชงหญา     

หนวดแมว ยาชงรางจดื และยาชงหญาดอกขาว โดยไดรับงบประมาณสนับสนนุจาํนวน 1,410,000 บาท

2. กระทรวงสาธารณสขุ มนีโยบายสงเสรมิใหการแพทยแผนไทยเปนระบบการแพทยหลักของประเทศควบคูกับการ 

แพทยแผนปจจบัุน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถงึบรกิารดานการแพทยแผนไทยไดอยางทัว่ถงึ จงึขอความรวม  

มอืใหมคีลนิกิแพทยแผนไทยที่แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล

3. การจัดทาํตนกลาสมนุไพรรางจดืและตะไครหอมแจกให รพ.สต./อสม.วัด/โรงเรยีน และหนวยงานตางๆในพื้นที่

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

1. การจัดงานวันเดก็ วันเสารที่ 11 ม.ค.57 และขอประชมุผูเกี่ยวของวันอังคารที่ 7 ม.ค.57 เวลา 10.00 น. ที่หอง

ประชมุหนอไมหวาน

2. ขอเชญิรวมกจิกรรมเดนิวิ่งการกศุล วันอาทติยที่ 12 ม.ค.57

          ……………………… ผูบันทกึการประชมุ

                                               ( เดชา สายบญุตัง้)

      ………………………..ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ

     (นายอภชัิย อปุระ)


