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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล

ครัง้ที่ 5/2557

วันที่ 5 กมุภาพันธ 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. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย

10. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ

11. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ

12. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

13. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร

14. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร

ผูไมมาประชมุ

1. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยชาํนาญการพเิศษ

2. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

1. นโยบายผูวาราชการจังหวัดเลย ความสะอาด ทองเที่ยวเชงิอนรัุกษ รักเลยรักสขุภาพ (6 อ.)

2. การสื่อการระหวางหนวยงานกับผูบรหิารผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน การนาํเสนอแผนยทุธศาสตร  

บันทกึการประชมุ ระบบไอท (ีFacebook,line,Message,blog,email) ,การประชมุวชิาการ(R2R) , การนาํเสนอ     

ขอมลูของผูรับผลงาน(อสม.) ,บอรดประชาสัมพันธ, รายงานการฝกนักศกึษาฝกงาน,การสื่อสารหนางาน

3. ผลการประกวดการนาํเสนอในที่ประชมุ สรพ. ป2557 เรื่อง การพัฒนาเดก็และการพัฒนาเครอืขายระบบดแูล     

คนพกิารโดยชมุชนมสีวนรวม (CBR)

4. เรื่องแจงเพื่อทราบและวาระการประชมุจากที่ประชมุ กวป.

5. R8 way เขตพื้นที่บรกิารสขุภาพที่ 8

6. มาตรการการใชจายเงนิงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1 ขอใหตรวจสอบขอมลูวาถกูตองหรอืไม

7. รายงานความกาวหนางานสงเสรมิสขุภาพ และ NCD ขอมลูเดอืน ต.ค.-ธ.ค.56

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2F291156%2520vara%2520korworpor%2520January.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-pQ5T3i6XHm3I9SYuBUOAs7fQmg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2FR8%2520WAY.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcw-73-Ghzb4QLdWO9Xc6N5UjeyQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2Fplanfin%2520Q1%252057.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQv0j4GFNPJhgmUiDcftuak6LhPQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2Fncd.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhFjffFePk3qVWm_CVVlQIhqmu_g
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ลาํดับ กจิกรรม เปา กลุมเปา
หมาย

ผลงาน รอยละ

1 การคัดกรอง DM/HT ประชากรอาย ุ15 ปขึ้นไป 90% 30,081 5,090 16.92

2 ผูปวยเบาหวานที่ควบคมุระดับนาตาลในเลอืดไดด(ีHbA1C<7%+FBS
70-130 mg/dl 2 ครัง้สดุทายตดิตอกัน

40% 1,994 501 25.13

3 ผูปวยความดันโลหติสงูควบคมุระดับความดันไดดี 50% 2,543 439 17.29

4 ผูปวย DM ไดรับการคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา 80% 1,994 1 0.05

5 ผูปวย DM ไดรับการคัดกรองภาวะแทรกซอนทาง ไต เทา 65% 1,994 2.31/1.25

6 ผูปวย HTไดรับการคัดกรองภาวะแทรกซอนทาง ไต 65% 1,933 53 2.74

8. การเตรยีมการรองรับ จพ.ทันตสาธารณสขุที่จะจบการศกึษา เมษายน 2557

● ใหจัดใหฝกปฏบัิตงิานไมเกนิ 3 เดอืนจัดใหฝกปฏบัิตงิานใน รพ. ประมาณ 3-6 เดอืน

● รพ.สต.จัดเตรยีมพื้นที่ปรับปรงุ หองใหบรกิารขนาดไมนอยกวา3X3เมตรพรอมตดิตัง้ยนูติ(ก.พ.-ม.ีค.57)

● รพ.สต.วางแผนในการจัดหาผูชวยใหบรกิารทันตกรรมในการใหบรกิารทันตกรรมเดก็อาย ุ0-12 ป

● รพ.จัดทาํแผนปฏบัิตงิานโดยครอบคลมุถงึการปฏบัิตงิานใน รพ.สต.

● รพ.สนับสนนุวัสดแุละอปุกรณที่ใชในการจัดบรกิารทันตกรรม

● รพ.จัดระบบควบคมุการตดิเชื้อในการใหบรกิาร

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 4/2557

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา

กรรมการบรหิารคณุภาพ

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1)

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

1. สถานการณการเงนิเดอืน มกราคม 2557

2. การแตงตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย

3. การพจิารณาจัดซื้อครภัุณฑจากงบคาเสื่อมที่เหลอืจาย 1,134,000 บาท ขออนมุัตจิัดซื้อรถบรรทกุทดแทน

4. การพจิาณาการโยกยาย มผีูแจงขอโยกยาย 3 คน

1. นายโกมล จันทศร พยาบาลวชิาชพี ยายไป รพ.สต.นาดี ใหยาย

2. น.ส.กันตตภัทร อภญิญาธติพิงศ พยาบาลวชิาชพี ยายไป รพ.สต.โคกงาม ขอคนทดแทน

3. น.ส.กัลยาณ ียศปญญา จพ.การเงนิฯ ยายไป รพ.นาแหว ขอคนทดแทน

ฝายแผนงานและประเมนิผล

1. สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย มกีาํหนดออกตดิตามนเิทศงานการนเิทศงานรอบที่1 ประจาํปงบประมาณ   

2557 ในวันที่ 6 กมุภาพันธ 2557 เวลา 09.00 น. หองประชมุหนอไมหวาน

2. ผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัดคณุภาพและผลงานบรกิารปฐมภมู ิQOF ขอมลู เม.ย.-ธ.ค.56  (เอกสารหมายเลข 2)

https://docs.google.com/document/d/1_sdyQ02Q7TxVGAY_8JmXVzhIiqAGWkO8riqs_KPT4-c/edit?usp=sharing
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2FQOF%2520January%252057.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrJCMfJO8LTPvVxQBrGgE-4Y5KpA
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รายละเอยีด ผลงาน ระดับ หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของหญงิตัง้ครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ 46.9 1 5:>=80%

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของหญงิตัง้ครรภไดรับการฝากครรภครัง้แรกกอน 12 สปดาห 35.3 1 5:>=80%

ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของสตร ี30-60ป ไดรับการคัดกรองมะเรง็ปากมดลกูสะสมป 2553-
2557

88.2 5 5 :>=80%

ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละของเดก็อาย ุ1 ป ที่ไดรับวัคซนีโรคหัด 76.0 1 5 :>=99%

ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของเดก็ ป.1 ไดรับการตรวจชองปาก 35.2 1 5 :>=95%

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ประชาชน 15 ป ขนึไป ไดรับการ คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหติ 19.4 1 5 :>=96%

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดสวนการใชบรกิารผูปวยนอกที่หนวยบรกิารปฐมภมูติอการใชบรกิารที่ รพ. 0.94 1 5 :>=1.70%

ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราสวนการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรคหดืสทิธิ
UC

NA -

ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราสวนการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรค DM ที่มี
 ภาวะแทรกซอนระยะสัน้ สทิธ ิUC

NA -

ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราสวนการรับไวรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดวยโรค HT ที่มี
 ภาวะแทรกซอนระยะสัน้ สทิธ ิUC

NA -

ตัวชี้วัดที่  2.5 อัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจจอประสาทตาประจาํป 2.7 - 5 :>=80%

ตัวชี้วัดที่ 2.6 อัตราผูปวยโรคความ HT ที่สามารถควบคมุความดันโลหติได <140/90
mmHg

22 1 5 :>=60%

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละประชาชนมหีมอใกลบาน NA -

ตัวชี้วัดที่ 3.2 หนวยบรกิารปฐมภมูทิี่ผานขึ้นทะเบยีนแบบไมมเีงื่อนไข 35.7 4 5 :>=17%

ตัวชี้วัดท ี3.3 มขีอมลูสารสนเทศที่เชอมโยง รพ. และหนวยบรกิารปฐมภมู ิและนาํขอมลูไป
ใช

NA -

ตัวชี้วัดที่ 3.4 หนวยบรกิารประจาํจัดระบบสนับสนนุบรกิารปฐมภมูทิี่มคีณุภาพ (ระบบยา
และเวชภัณฑ,IC,LAB,ระบบขอมลู,ระบบการใหคาํปรกึษา

NA -

ตัวชี้วัด 4.1 รอยละคนพกิารไดรับการสาํรวจลงรหัส ICF 22.5 5 :>=90%

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละคลนิกิ ANC คณุภาพ 84.61 5 :>=80%

ตัวชวัดที่ 4.3 รอยละคลนิกิ WCC คณุภาพ 84.61 5 :>=80%

ตัวชวัดที่ 4.4 รอยละของเดก็ประถม 1 ไดรับการเคลอืบหลมุรอง 26.0 5 :>=40%

ตัวชวัีดที่ 4.5 รอยละผูปวยโรคเรอืรังไดรับการเยี่ยมบานตามเกณฑ NA

ตัวชวัีดที่  4.6 รอยละผูปวยโรคซมึเศราเขาถงึบรกิาร 16.4 5 :>=40%



4

3. หนวยงานขอศกึษาดงูานประจาํเดอืน กมุภาพันธ 2557

● วันจันทรที่ 10 กมุภาพันธ 2557 โรงพยาบาลศนูยอดุรธาน ีศกึษาดงูาน สิ่งแวดลอมเพื่อการเยยีวยา

4. งานฝกอบรมนักศกึษา

● นักศกึษาฝกงานประจาํเดอืน กมุภาพันธ 2557

➢ พยาบาลเวชปฏบัิตคิรอบครัว จาํนวน 4 คน ระหวางวันที่ 24 ก.พ.-12 ม.ีค.57:

5. กาํหนดการฝกอบรมตามโครงการพัฒนา ICT Standard skill สาํหรับบคุลากร ประจาํเดอืน กมุภาพันธ 2557

วัน เดอืน ป รายละเอยีด สถานที่ หมายเหตุ

7 ก.พ.57 ทมี ER1 หองขาวกลอง 1 เดชา

8 ก.พ.57 กลุมที่ 1,2 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน เดชา

9 ก.พ.57 กลุมที่ 3,4 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน เดชา

10 ก.พ.57 ทมี ER1 หองขาวกลอง 1 เดชา

11 ก.พ.57 ทมี PHAR รุน 2 หองขาวกลอง 1 เดชา

13 ก.พ.57 ทมีชันสตูร ,x-ray รุนที่ 1 หองขาวกลอง 1 เดชา

14 ก.พ.57 ทมีชันสตูร ,x-ray รุนที่ 2 หองขาวกลอง 1 เดชา

15 ก.พ.57 กลุมที่ 5,6 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน ภาณุ

16 ก.พ.57 กลุมที่ 7,8 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน ภาณุ

17 ก.พ.57 ทมี หองผาตัด หองขาวกลอง 1 เดชา

6. สรปุผลการ Audit การ Audit OPD Card รอบแรก

7. สรปุผลการ Audit เวชระเบยีน IPD ประจาํเดอืน ธันวาคม

8. การตรวจสขุภาพและประกันสขุภาพคนตางดาว

9. สรปุแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงานใหบรกิารผูปวยนอก เปนระบบ Paperless

1. แนวคดิการจัดทาํระบบ paperless

- ลดระยะเวลาในการคนหา จัดเกบ็เวชระเบยีน และลดพื้นที่สาํหรับจัดเกบ็เวชระเบยีน

- ระบบเกบ็รายละเอยีดของขอมลูประวัตกิารรักษาในเวชระเบยีนไดครบถวน

- สามารถดปูระวัตเิวชระเบยีนสามารถเขาถงึไดงาย สะดวกมากขึ้น และมรีะบบรักษาความ

  ปลอดภัยในการปองกันจาํกัดสทิธกิารเขาถงึ การทาํสาํเนาเวชระเบยีน

- เปนระบบสาํรองสามารถใชดปูระวัตกิารรักษาพยาบาลได หากระบบ HOSxP มปีญหา

2. ทรัพยากร

Hardward : งานเวชระเบยีน อยูในระหวางรอตดิตัง้อปุกรณ Computer เครื่องอานบารโคด

   : ขอเปลี่ยนแปลงงบจาก wifi ระยะไกลเปนเครื่องสแกนความเรว็สงู เพื่อทดแทน

                                    เครื่องสแกนของงานธรุการ (อายกุารใชงาน 4 ป)  และใชเปนเครื่องสาํรองของ

                                   งานเวชระเบยีน

Software : ตดิตัง้โปรแกรม opd - ipd ของบรษัิทโกทวูนิส โซลชัูน่เรยีบรอย

3. คน : จัดประชมุชี้แจงการดเูวชระเบยีนผูปวยนอกและผูปวยในผาน HOSxP เมื่อเดอืนมกราคม

2557 กลุมเปาหมายหัวหนางาน/รองหัวหนางาน และสหวชิาชพีที่เกี่ยวของกับการใชงาน HOSxP

4. กระบวนการ



5

1. หนวยงานที่จะไมใช opd card  :

- ผูปวยนอก,กายภาพ,แพทยแผนไทย,ทันตกรรม,เวชปฏบัิตคิรอบครัว

หนวยงานที่จะใช opd card

- คลนิกิพเิศษ ,งานอบัุตเิหตฉุกุเฉนิ,งานผูปวยใน ,ผูปวยนัดทัว่ไป

2. เริ่มใชงานวันที่ 18 ก.พ.57

ฝายชันสตูร

1. บคุลากรใหม น.ส.วรรณษิา ศรวีชิา ตาํแหนง นักเทคนคิการแพทย

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว

2. สรปุผลการดาํเนนิงานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหติสงู ของ PCU ดานซายได 64.4%

3. สรปุผลการฝกปฏบัิตงิาน นศพ.รามาฯ ป 3 บานน้ําพ ุนักศกึษาไดทาํ เรื่อง ความสขุของแมบาน และไดศกึษาผู

ปวย จาํนวน 2 ราย ศกึษาการสงเสรมิสขุภาพในโรงพยาบาล

กลุมการพยาบาล

1. การพัฒนาคณุภาพบรกิารพยาบาลตาม Service plan ป 2557 งานบรกิารพยาบาลที่จะตองขับเคลื่อนในป

2557 ม ี7 เรื่อง

2. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการฟนฟคูวามรู การทาํใหปราศจากเชื้อ คปสอ.ดานซาย วันที่ 24-26 ก.พ.57

ฝายเวชกรรมฟนฟู

1. แจงการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุบรกิารกายภาพบาํบัดและชันสตูร ปงบประมาณ 2556-58 จากธนาคาร   

ออมสนิ รพร.ดานซาย ไดรับงบประมาณ 1,235,000 บาท

2. ความคบืหนาการดาํเนนิการจัดเกบ็ฐานขอมลูคนพกิาร ICF อาํเภอดานซาย

3. ความคบืหนาในการตดิตามการอทุรณงบสนับสนนุบรกิารฟนฟสูภาพทางการแพทย  จากสปสช.เขต

4. กาํหนดการดงูาน ฝกอบรมการผลติสมนุไพรในพื้นที่โดยกรรมการเครอืขายดแูลคนพกิารตาํบลนาด ีCBR ในวัน

ที่13 กมุภาพันธ 2557 ณ อาคารปนสขุ  เพื่อเตรยีมการผลติในชมุชน และ ใหบรกิารในสถานบรกิารสาธารณสขุ

ฝายแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก

1. คณะกรรมการจาก สสจ.เลย จะตรวจประเมนิคลนิกิเวชกรรมไทย วันที่ 27 ก.พ.2557

2. การแพทยแผนไทยกับการใหบรกิาร การดแูลกอนคลอด  การคลอด และการดแูลหลังคลอด

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

1. ขอความรวมมอืเขารวมกจิกรรมสงเสรมิใหอาํเภอดานซายเปนเมอืงทองเที่ยวที่เปนมติรกับจักรยาน โดยรวมปน

จักรยานในวันเสารที่ 22 ก.พ.57 เริ่มเวลา 07.00 น. เปนตนไป

2. การรวมกจิกรรม “ผูรักการเดนิและปน” จัดโดย สสส. วันที่ 28 ก.พ.-1 ม.ีค.57

          ……………………… ผูบันทกึการประชมุ



6

                                          ( เดชา สายบญุตัง้)

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

     (นายอภชัิย อปุระ)


