
 
 

1 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 2/2558 

วันที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ.2557 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน 

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

รายชื่อผูเขาประชมุ 

1. นพ.ภักด ี สบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย 

2. พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ นายแพทยชาํนาญการพเิศษ 

3. นายอภชิัย  อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ 

4. นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

5. นพ.สันทัด  บญุเรอืง นายแพทยชาํนาญการพเิศษ 

6. นางสาวเยาวพา  สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

7. ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ 

8. นางสรุนิทร  สอนศรยีา นักเทคนคิการแพทยชาํนาญการ 

9. นางสขุใจ  ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ   

10. วาที่ ร.ต.เดชา  สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ 

11. นางอรอมุา  อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

12. นายไพโรจน  ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบิัตกิาร 

13. ทพ.กฤษดาพันธ  จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

14. นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

15. นายสมัคร  ศรบีตุตา จพ.สาธารณสขุชมุชนชาํนาญงาน 

16. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ จพ.เวชสถติชิาํนาญงาน 

ผูไมมาประชมุ 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. สรปุรายงานการประชมุ กวป. 

- นพ.สสจ. แจงถงึปญหาของการทาํงานรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับ สปสช. ที่มแีนวความคดิแตกตางกัน ใน     

สวนของจาํนวนกองทนุตางๆ ที่กระทรวงฯ เหน็วาไมควรแบงหรอืแยกงานมากจนเกนิไป ขอใหรอความชัดเจน   

ของการหารอืระหวาง 2 หนวยงาน ไมเกนิ 2-3 เดอืน 

- งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก เสนอเรื่อง การผลติยาสมนุไพร โดย รพร.ดานซาย ที่มปีญหา     

ปรมิาณไมเพยีงพอ (ไมสามารถผลติไดตามเปา ในชวงฝนตก) นพ.สสจ.เสนอ ใหทกุสถานพยาบาลจัดเภสัชกรเปน     

Manager ที่ตองบรหิารจัดการประสานกับผูผลติ เพื่อประมาณปรมิาณการใชใหเพยีงพอ รวมถงึการจัดระบบ   

สาํรองยาที่เหมาะสมดวย  

- งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก เสนอใหรพร.ดานซาย เปนโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบที่   

ดแูลรักษาผูปวยดวยยาสมนุไพรเปนหลักทัง้ผูปวยนอกและผูปวยใน (เชน ผูปวยในอยางนอย 5 เตยีง) โดยจะมงีบ     

สนับสนนุ 300,000 บาท ที่ประชมุเสนอใหรอความชัดเจนของการประสานงานเรื่องกองทนุตางๆ ระหวาง กระ     
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ทรวงฯ กับ สปสช. กอน ประมาณ 2-3 เดอืน 

- การจัดทาํแผนการจัดซื้อเวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา นพ.สสจ. แจงวาตองจัดทาํใหเสรจ็กอนสิ้นเดอืน พ.ย   

.57 อยางนอย 1 สัปดาห แลวสงให สสจ. โดยแผนตองสอดคลองกับแผนงบประมาณรวม และตองพอดงีบดลุ 

- สถานการณโรคระบาด และรายงานผูปวย TB (ในกรณผีูปวย TB รวมกับ HIV ควรใหผูปวยไดรับยา ARV ทันที          

แตสอบถามเจนจริา เชื้อบญุม เีจาของคลนิกิ ไดแจงเหตผุลทางไลนใหManager งาน TB ที่สสจ. ทราบแลววา ผู         

ปวยรายนี้มภีาวะที่แพทยลงความเหน็ใหชะลอการใหยา ARV เนื่องจากผูปวยมอีาการอาเจยีนอยางรนุแรงตลอด  

เวลา แตขอมลูดังกลาวไมถกูสงใหที่ประชมุ กวป.ไดรับทราบ) 

- นติกิร เสนอกรณตีัวอยางการกระทาํผดิวนิัย เรื่องการปลอมแปลงลายมอื ทัง้ของเพื่อนรวมงานและผูบรหิาร เพื่อ    

ลักลอบกูฉกุเฉนิสหกรณของเพื่อนรวมงาน ถกูจับไดยอมรับผดิและนาํเงนิมาคนืไดจนครบ เจาทกุขไมเอาความ    

รายงาน สสจ.ใหลดขัน้เงนิเดอืน รายงานกระทรวงฯ เหน็ชอบบทลงโทษตาม สสจ. แตเมื่อรายงาน กพ.มคีาํสัง่ให      

ปลดออก สาเหตจุากสรางความเสื่อมเสยีใหกับอาชพีขาราชการ (ใหผูบรหิาร แจงเตอืนผูใตบังคับบัญชา) 

- การเยยีวยาบคุลากรที่ไดรับการบรรจกุอนวันที่11 ธันวาคม 2555 ที่ไมไดรับเงนิเดอืนเทากับที่ลาออกจากการ    

เปนลกูจางชัว่คราว เหมอืนกับบคุลากรที่ไดรับการบรรจหุลังวันที่11 สงิหาคม 2555 โดยบคุลากรที่เสยีผล     

ประโยชนไดเดนิขบวนไปยังกระทรวงฯ และ สาํนักงาน กพ.ตามลาํดับ แตกย็ังไมมคีวามชัดเจน ลาสดุ สสจ.ไดรับ      

การประสานจากกระทรวงฯ ใหชวยเยยีวยาแกบคุลากรกลุมดังกลาว นพ.สสจ.ขอใหผูบรหิาร เสนอแนวความคดิ    

โดยตองไมผดิระเบยีบราชการ 

- ขอมลู OP&PP Individual รวมถงึ ขอมลูเพื่อการประเมนิผลการปฏบัิตงิานตางๆ และตัวชี้วิัดการประเมนิ     

ยทุธศาสตรพัฒนาสขุภาพระดับอาํเภอ ที่ตองใชขอมลูจาก 43 แฟมนัน้ การบันทกึขอมลูตองมคีวามถกูตอง ทัน     

เวลา เปนสิ่งจาํเปนอยางยิ่งที่ผูบรหิารตองตระหนักและใหความสาํคัญอยางตอเนื่องกวาที่ผานมา (มรีายงาน   

OP&PP Individual ที่สถานพยาบาลตางๆ สงขอมลู 43 แฟม ซึ่งมหีนวยงานที่บันทกึขอมลูไมไดผลงานตามเปา      

หมายมากกวา 80% โดยเฉพาะในสวนของ รพ.สต. แตในสวนของโรงพยาบาล จะไดตามเปาหมายทัง้หมด) 

- การทาํแผนการใหสขุศกึษาและประชาสัมพันธจะแยกเนื้อหาเปนรายเดอืนใหโดย สสจ.จะนาํไฟลแสดงที่หนาเวป  

ของ สสจ.ทกุสัปดาหแรกของเดอืน และขอใหทกุสถานพยาบาลดาํเนนิการใหสขุศกึษาและประชาสัมพันธตาม  

แผนที่กาํหนดไว (เปนอยางนอย) หรอืจะทาํมากกวากไ็ด 

- การจัดจางบคุลากรดวยเงนิบาํรงุเพิ่มเตมิ (เฉพาะที่มเีหตจุาํเปนอยางเรงดวน) หรอืทดแทนตาํแหนงเดมิที่ขาด   

ตองเสนอเขาวาระการประชมุ กวป. เพื่อขอรับการอนมัุต นิพ.สสจ.เสนอวา บางตาํแหนงใหพจิารณายายจากฝาย    

/งาน ที่มคีนมากเกนิไปแทนการจางใหม  (ทบทวนจากการปรับกระบวนการทาํงาน เชน Paperless)  

2. การสนับสนนุกลุมเกษตรกรอนิทรยีบานนาเจยีง จัดสถานที่ขายอาหารอนิทรยีการใชวัตถดุบิอนิทรยีในการ   

ประกอบอาหารใหคนไข การจัดกจิกรรมสงเสรมิผูประกอบการอนิทรยีรวมกับกลุมเกษตรกร ปศสุัตว เกษตรอาํเภอ 

3. การเขารวมประชมุทาํแผน การเงนิ ยาและเวชภัณฑวัสดทุันตกรรม ชันสตูร วันที่5 พฤศจกิารยน 2557 ที่         

สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย 

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 1/2558  

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

https://docs.google.com/document/d/1WhHxcnOFawzfVm0xFigJ5TLaOgVWqsshCxUU4tNMle4/edit
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารแนบ1 , เอกสารแนบ2 , เอกสารแนบ3) 

2. สรปุวเิคราะหระบบบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2557 (เอกสารแนบ4) 

 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิเดอืน ตลุาคม 2557 

2. แนวทางการดาํเนนิงานเพื่อปรับประสทิธภิาพการเงนิของหนวยบรกิาร ปงบประมาณ 2558 (เอกสารแนบ5) 

3. การแตงตัง้คณะอนกุรรมการสวัสดกิาร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย ตามแนวทางสาํนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ 2554 ดังนี้ 

- นายภักด ี สบืนกุารณ นายแพทยเชี่ยวชาญ ประธานคณะอนกุรรมการ 

- นายสันทัด  บญุเรอืง นายแพทยชาํนาญการพเิศษ รองประธานคณะอนกุรรมการ 

- นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ อนกุรรมการ 

- นางสาวดารนิ  จงึพัฒนาวด ี เภสัชกรชาํนาญการ                     อนกุรรมการ 

- นางสาวลาวรรณ  ศรบีตุตา พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ อนกุรรมการ 

- นางพรพไิล  นยิมถิ่น พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ อนกุรรมการและเลขานกุาร 

- นางพัชสณิวีรรณ  ธติวิภิ ู จพ.ทันตสาธารณสขุชาํนาญงาน อนกุรรมการและเหรัญญกิ 

4. สรปุกจิกรรมมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช  สาขาดานซาย  ป  พ.ศ.2557  (ม.ค.-ต.ค.57) 

- ยอดคงเหลอืยกมา =  1,000,000.00  บาท 

- ไดรับบรจิาคเงนิจากผูมจีติศรัทธาเพื่อสงเคราะหคนไขยากจนและ 

     สนับสนนุการดาํเนนิงานตามวัตถปุระสงคของมลูนธิฯิ รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  118,500.00  บาท 

- สโมสรไลออนกรงุเทพแหลมทองบรจิาคเตยีงผูปวยหลังคลอดจาํนวน  

     12  เตยีง  กับเครื่องผลติออกซเิจน จาํนวน 7 เครื่อง รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  237,000.00  บาท 

- กลุมผูมจีติศรัทธาบรจิาคเตยีงผูปวยหลังคลอด จาํนวน 12 เตยีง  

    รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  127,500.00  บาท 

- นพ.มรกต กรเกษม และ ภญ.วันด ีกรเกษม บรจิาคเครื่องตดิตามสัญญาณชพีของผูปวย  

(EKG  Monitor)  จาํนวน  4  เครื่อง  รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  400,000.00  บาท 

- นายสงเคราะห  กาญจนโกมล  บรจิาคเครื่องวัดความดันโลหติ 

     แบบอัตโนมัต ิจาํนวน 2 เครื่อง รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  5,000.00  บาท 

- นางศรวีไิล  ประทมุ  บรจิาคเตยีงเฟาวเลอร 1 เตยีง  

     ที่นอนลมปองกันแผลกดทับ 1 ชดุ และรถเขน็นัง่วลิแชร  1  คัน  

     รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  40,063.00  บาท 

- บรษิัท  อะมวิสเมน  ศรเีอชัน่  จาํกัด  บรจิาคโคมไฟผาตัดชนดิแขวนเพดาน  

     ชนดิหลอดแอลอดี ี แบบโคมคู  จาํนวน 1 ชดุ รวมเปนเงนิทัง้สิ้น =  990,000.00  บาท  

- ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่  “โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซายสูชมุชน” 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F0tajhs6n9lpsgkj%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25202%2520%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2588_%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcHKlr74hcbnvW17o-9Hcvl3k3AQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fclihowys0t77dt1%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25203%2520%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2520%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3.%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExcyU90aafDoycVx0lwfD3OaCyVg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fwqpsldz58c2b02s%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25205%2520%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25992558.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCiEidoFhTkPAx6G7OgW-Q8euM9A
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    เพื่อเทดิพระเกยีรตเินื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของสมเดจ็ 

    พระบรมโอรสาธริาชฯ  สยามมกฎุราชกมุาร  โดยออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ 

    ในวันที่  17-19 ก.ค.2557  ที่บานวังเวนิ  ต.วังยาว  อ.ดานซาย  

    คาใชจายทัง้หมดใชเงนิดอกเบี้ยเงนิฝากของมลูนธิ ิ รพร. สาขาดานซาย 

    รวมคาใชจายทัง้สิ้น =  26,312.54  บาท  

5. การเสนอโครงการเพื่อพจิารณาเสนอเซน็อนมุัต ิมขีอสังเกตจุากจังหวัด คอื 

- ทกุโครงการตองสงขออนมุัต ิที่ สสจ.เลย ยกเวนมรีายละเอยีดตามแผนปฏบิัตงิานประจาํปแลว 

- รายละเอยีด วธิปีฏบิัตงิาน ไมชัดเจน 

- ขอความในโครงการฯ พมิพไมครบ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

- การจัดเอกสาร ขนาดตัวอักษร ใหถกูตอง 

6. เสนอการตัง้กรรมการ เพื่อทบทวนแนวทางปฏบิัต ิเชน ประกาศ รพ. คาตอบแทนฯ คาใชจายในการอบรม และอื่นๆ 

ที่ประชมุเหน็ชอบ 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. ฝายแผนงาน 

● สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลยไดจัดประชมุชี้แจงการถายถอดแผนยทุธศาสตรสขุภาพประจาํป 

2558-2561 สูการปฏบิัตเิมอืวันที่  28 ต.ค.57 ที่ผานมา โดยมสีาระสาํคัญดังนี้ 

➢ วสิัยทัศน ระบบรกิารสขุภาพที่มคีณุภาพ ประสทิธภิาพ ภาคมีสีวนรวม ประชาชนมสีขุภาพด ีเจา

หนาที่มคีวามสขุ 

➢ พันธกจิ 

1. กาํหนดนโยบายและทศิทางการพัฒนาสขุภาพ ระดับจังหวัด 

2. พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพใหมคีณุภาพ ประสทิธภิาพ 

3. สงเสรมิสนับสนนุภาคทีกุภาคสวนใหมสีวนรวมในการพัฒนาระบบสขุภาพ 

4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

➢ คานยิม ตรงตอเวลา บรกิารดวยใจ ทาํงานเปนทมี ตนแบบสขุภาพด ี

➢ ประเดน็ยทุธศาสตร  4 ประเดน็ 01.พัฒนาสขุภาพตามกลุมวัย 02.พัฒนาและจัดระบบบรกิาร

สขุภาพ 03.พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อการสนับสนนุ และ 04. สงเสรมิการมสีวนรวมของ

ภาคเีครอืขายสขุภาพ 

➢ ตัวชี้วัดและยทุธศาสาตร ตัวชี้วัดหลัก(K) 44 ตัว ตัวชี้วัดรอง (P) 92 ตัว 

1.2 งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน พฤศจกิายน 2557 

➢ แพทยประจาํบานปที่ 3 สาขาเวชศาสตรครอบครัว มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ฝกปฏบัิตงิาน ระหวาง

วันที่ 10 พ.ย.- 5 ธ.ค.57 จาํนวน 1 คน คอื พญ. ไอรดา สายปญญา 

➢ นศพ.มน. ชัน้ปที่ 6 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร ฝกปฏบิัตงิานระหวางวันที่ 16-27 

พฤศจกิายน 57 จาํนวน 3 คน 

1.3 การศกึษาดงูานของหนวยงานภายนอก 

● โรงพยาบาลสชิล จังหวัดนครศรธีรรมราช ขอเยี่ยมชมโรงพยาบาลในวันที่2 ธันวาคม 2557 เวลา       
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13.00 น.  

● สาํนักงานเขตบรกิารสขุภาพที่8 และเครอืขายนักกายภาพบาํบัด จัดทาํโครงการศกึษาดงูานเรื่อง   

Long team care ที่โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย ในวันที่21 พฤศจกิายน 2557        

เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

● โครงการพัฒนาความเขมแขง็เครอืขายวชิาชพีนักกายภาพบาํบัด เขตบรกิารสขุภาพที่8 เรื่อง    

ประชมุฝกอบรมผูตรวจประเมนิมาตรฐานวชิาชพีทางกายภาพบาํบัด ระดับเขต(คร กู) ในวันที่22     

พฤศจกิายน 2557 ณ หองประชมุผตีาโขน 

2. งานเวชระเบยีน  

● เนื่องจากแฟมปก opd card สาํหรับเกบ็ขอมลุผุปวยใกลจะหมด และทางโรงพยาบาลมนีโยบายที่จะ    

พัฒนาเปนระบบ Paperless  คณะกรรมการสารสนเทศจงึเสนอใหยกเลกิการพมิพปกแฟมเวชระเบยีน  

● กรณสีทิธปิระกันสังคม กรณคีาใชจายที่ไมอยูในความคุมครองประกันสังคม และกรณรีหัสโรคและหัตถการ  

ที่ไมใหบันทกึ มอบใหคณุเกยีรตพิงษรวมรวบขอมลูในปที่ผานมาเพื่อทบทวนปญหาดังกลาวโดยมรีาย  

ละเอยีดที่ตองพจิารณาดังนี้ 

○ รหัสโรคและรหัสผาตัดหัตถการที่ไมสามารถเบกิไดจากประกันสังคม 

ICD10 ICD9 

- F10.5, F10.7,F10.8,F10.9 
- F11-F99 ยกเวน F23 (รวมพล),F30-F48 
- K00-K09 (รวมจดุ) ยกเวน K09.1 
- N46(รวมจดุ) 
- N97(รวมจดุ) 
- O05-O07(รวมจดุ) 
- O03-O35(รวมจดุ) 
- O43(รวมจดุ) 
- O60-O70(รวมจดุ) ยกเวน O67(รวมจดุ) 
- O75(รวมจดุ) ยกเวน O75.1,O075.2,O075.3,O75.3,O74.4 
- O80-O84(รวมจดุ) 
- T40(รวมจดุ) 
- Y83.0 
- Z00-Z02(รวมจดุ) 
- Z10(รวมจดุ) 
- Z30-Z39(รวมจดุ) 
- Z41(รวมจดุ) 
- Z46.0 
- Z50.3,Z50.4 
- Z54(รวมจดุ) 
- Z94(รวมจดุ) 

- 21.87,21.86 
- 23.2,23.3,23.4(รวมจดุ) 

23.5,23.6,23.7(รวมจดุ) 
- 39.95 
- 41.0(รวมจดุ) 
- 64.5 
- 69.7 
- 69.92 
- 70.6(รวมจดุ) 
- 70.76,70.77 
- 72-75(รวมจดุ) ยกเวน 74.3 
- 85.5(รวมจดุ),85.6,85.7 

 

3. ศนูยคอมพวิเตอร 
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● ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มโีครงการที่จะเชื่อมโยงเครอืขายอนิเตอรเนตโดยจางบรษัิท  

กสท โทรคมนาคม จาํกัด(มหาชน) ดาํเนนิการเชื่อมโยงเครอืขาย CAT อนิเตอรเตอรเนตความเรว็สงูดวย     

สาย Fiber Optic ความเรว็ 10/1 Mbps และตดิตัง้ IPTV (Internet Protocol Television)  

● การจัดซื้อคอมพวิเตอรตามแผน เดอืนตลุาคม ประจาํปงบประมาณ 2558 มกีารจัดซื้อคอมพวิเตอรและ    

อปุกรณเพื่อทดแทนของเดมิที่มกีารใชงานเกนิ 5 ป ดังนี้ 

➢ คลนิกิพเิศษ คอมพวิเตอรจาํนวน 6 ชดุ พรอมโตะ 

➢ คลนิกิพัฒนาการเดก็ คอมพวิเตอรจาํนวน 1 ชดุ 

➢ งานชันสตูร คอมพวิเตอรจาํนวน 2 ชดุ 

➢ งานเวชระเบยีน คอมพวิเตอรจาํนวน 3 ชดุ (จดุทาํบัตร) 

➢ งานผูปวยนอก คอมพวิเตอรจาํนวน 2 ชดุ (จดุคัดกรอง) 

คอมพวิเตอรที่หนวยงานเสนอขอเพิ่มใหม 

➢ งานโภชนาการ คอมพวิเตอรจาํนวน 1 ชดุ  

➢ คลนิกิ ANC คอมพวิเตอรจาํนวน 1 ชดุ  

➢ งานผูปวยนอก คอมพวิเตอรจาํนวน 1 ชดุ  (หนาหองตรวจ 3) 

➢ งานเวชปฏบิัตทัิว่ไปโนตบุค  1 เครื่อง 

4. ศนูยประกันสขุภาพ 

● สมเดจ็พระเทพพระรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ทีรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงนิเพื่อ  

สมทบ “กองทนุพระราชทานเพื่อสงเคราะหคนไขยากจนในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช  

กมุาร”ี ประจาํโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย จาํนวนเงนิ 10,000 บาท  

● โรคที่ไมไดอยูในความคุมครองของประกันสังคม โรคที่กาํหนดไมใหอยูในความคลอบคลมุในกรณเีจบ็ปวย 

หรอืประสบอันตราย โดยที่ตองพจิารณาเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

➢ การฟอกเลอืดดวยเครื่องไตเทยีม (Hemodialysis) ยกเวน  

1. กรณไีตวายเฉยีบพลัน ที่มรีะยะเวลาการรักษาไมเกนิ 60 วัน ใหมสีทิธไิดรับบรกิารทางการ    

แพทย 

2. กรณเีจบ็ปวยดวยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสดุทายใหมสีทิธไิดรบบรกิารทางการแพทยโดยการ  

ฟอกเลอืด ดวยเครื่องไตเทยีม ตามหลักเกณฑเงื่อนไข และอัตราที่กาํหนดในประกาศ   

สาํนักงานประกันสังคม 

● กระบวนการตรวจสขุภาพประจาํปของบคุลากร พบปญหามกีารลงบันทกึขอมลูลวงหนาเชน Lab และเชญิ   

ผูเกี่ยวของกับการตรวจสขุภาพประจาํปเพื่อกาํหนดแนวทางรวมกัน (ทมี OPD และ FMC) 

● การโอนเงนิคาบรกิารทางการแพทยผูปวยบัตรประกันสขภาพถวนหนา กรณเีขตรอยตอ รพร.หลมเกา ป    

2557 จาํนวน 543 ราย เปนเงนิ 155,301 บาท 

● แนวทางการสงผูปวยไปรับการตรวจแมมโมแกรมที่โรงพยาบาลเลยราม สบืเนื่องจากกรณทีี่ผูปวยแสดง 

ความไมพงึพอใจ เกี่ยวกับการใหขอมลูเรื่องการสงตัวไปตรวจแมมโมแกรมโดยไมตองเสยีคาใชจาย แตโรง  

พยาบาลเลยรามเรยีกเกบ็กับผูปวย จากการทวนสอบขอมลูกรรมการสารสนเทศ จงึกาํหนดแนวทางในการ  

พัฒนาดังนี้ 
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➢ แพทย เขยีนใบสงตัว / เอกสารสงตรวจแมมโมแกรม รพ.เลยราม 

➢ พยาบาลหนาหองตรวจ ลงบันทกึขอมลูสงตอไปที่ รพ.เลยราม 

➢ ศนูยประกันสขุภาพ ตรวจสอบสทิธแิละพมิพเอกสารยนืยันสทิธ,ิ และประสานงานขอเลขหนังสอื  

จากงานธรุการ ใบปะหนา (ใชสาํหรับสงเบกิ รพร.ดานซาย) 

➢ กรณทีี่ผูปวยไมไดผานศนูยประกัน ไดตดิตอประสานงานกับทาง รพ.เลยรามแลวโดยขอใหแจง  

กลับมาเพื่อที่รพร.ดานซาย จะดาํเนนิการยนืยันสทิธแิละสงเอกสารเพื่อใหรพ.เลยราม สามารถ    

เรยีกเกบ็มาที่ รพร.ดานซายได  

กลุมการพยาบาล 

1. การแสดงความตองการพัสด ุครภุัณฑ ปงบ 2558 ของฝาย/งานตางๆ 

- ใหทกุหนวยงาน เขยีนความตองการการใชทัง้ป มาในแบบสาํรวจ ทัง้เครื่องผา และครภุัณฑ(ยกเวนรายการที่สรปุ

แลวในเดอืน สงิหาคม 57) เพื่อสะดวกการจัดซื้อเปนจาํนวนมาก พรอมๆ กัน 

2. การประชมุวชิาการ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช ครัง้ที่ 18 “ การแพทยแผนไทย หัวใจแหงความสขุ” 

ณ รพร.เดนชัย จ.แพร วันที่ 11-13 พ.ย. 2557 โดยมรีายชื่อผูเขารวมประชมุ ดังนี้ 

1. นายภักด ี     สบืนกุารณ นายแพทยเชี่ยวชาญ                       ผูอาํนวยการ 

2. นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ ประชมุกลุม หน.พยาบาล 

3. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ ประชมุกลุม หน.งานคณุภาพ 

4. นางสรุนิทร   สอนศรยีา นักเทคนคิการแพทยชาํนาญการ ประชมุกลุม งานชันสตูร 

5. น.ส.ณัฐพร    พวงพันธบตุร ทันตแพทยปฏบิัตกิาร กลุมคนรุนใหม 

6. น.ส.อนัญญา  เยน็ขัน แพทยแผนไทย กลุมคนรุนใหม 

7. นางสธุาสนิ ี   สายบญุตัง้ นวก.สธ.ชาํนาญการ กลุมคนรุนใหม 

8. น.ส.เอื้อมพร  เชื้อบญุม ี พยาบาลวชิาชพีปฏบัิตกิาร กลุมคนรุนใหม 

9. นางภญิญา    ภัทราตรัยรัตน นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร กลุมคนรุนใหม 

10. นายราเมศ    ยะเสน พขร. 

11. นายวรีะพงษ  วงษลา พขร. 

การแตงกาย ชดุเบลเซอร มลูนธิริพร. และรถออกเดนิทางวันที่ 11 พ.ย.57 เวลา 08.00น.  

 

 ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. การมอบรถเขน็นัง่และอปุกรณเครื่องชวยคนพกิาร วันที่ 7-8 พ.ย.2557 

2. การศกึษาแลกเปลี่ยนวสัิยทัศนการดาํเนนิการสรางเสรมิสขุภาพ จากทมี สสส. วันที่ 5 พ.ย. 2557 (เอกสารแนบ6) 

3. แนวทางการบรหิารจัดการงบประมาณ โครงการเดก็ดานซาย เกงด มีคีวามสขุ เครอืขายพัฒนาการทาํงานดานสราง    

เสรมิสขุภาพชมุชนโรงพยาบาลตนแบบ โดยงบประมาณจาก สสส. งวดที่1 เดอืน กันยายน 2557-กมุภาพันธ2558         

งบประมาณ 880,000 บาท (เอกสารแนบ7) 

4. การสิ้นสดุการปฏบัิตงิานของนายอศิวัชร  อัครสรูย 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fne92mqfjhcdcawy%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25206%2520%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGKp8C-nAoykN389aIfRq3c-uDNQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fkuunld2y4tzbigj%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25207%2520%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFT7oGxc0LuDPLoHimm8PRXyZYWw
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ฝายทันตสาธารณสขุ 

1. เพิ่มการใหบรกิาร WBC ใน รพ.สต. นํ้าเยน็, รพ.สต.หนองอมุลัว, รพ.สต. ปากโปง และ รพ.สต.ทับกี่ โดยจัดใหมี

บรกิารหมนุเวยีนทกุวันอังคารชวงเชา 

2. คณะกรรมการประกวดรางวัล ไลออน สขุภาพชองปาก (LION ORAL HEALTH AWARD 2014) จะเขามาตรวจ

เยี่ยมในพื้นที่ในวันอังคารที่ 4 พฤศจกิายน 2557 

กาํหนดการ 

เวลา  12.00  น. คณะกรรมการเดนิทางมาถงึ รพร.ดานซาย/รับประทานอาหารเที่ยง 

เวลา  13.00  น. คณะกรรมการเขารวมพดูคยุกับผูปฏบิัตงิานในพื้นที่ ณ หองประชมุหนอไมหวาน 

เวลา  14.30  น. คณะกรรมการเดนิทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรยีนบานหนองผอื 

เวลา  16.00  น. เดนิทางกลับ 

      3. กาํหนดการนเิทศการฝกงานกระบวนวชิาทันตกรรมชมุชนปฏบิัต ิ(DCOP 602) นักศกึษาทันตแพทยชัน้ปที่ 6  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วันที่ 12 พฤศจกิายน 2557 

 

งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. รายงานความคบืหนาการผลติยาสมนุไพร และกระจายใหทกุหนวยบรกิารในจังหวัดเลย (เอกสารแนบ8) 

2. สรปุการจัดสรรงบคาบรกิารแพทยแผนไทย ป 57 จาํนวน 110,986  บาท 

2.1  รพ.ผานเกณฑคลนิกิเวชกรรมไทย  ไดรับงบสนับสนนุจาํนวน 140,000  บาท 

2.2  สสจ.เลย จัดสรรเงนิงบประมาณผลติยาสมนุไพร จาํนวน 1,410,000  บาท 

 

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว 

1. งานประเพณลีอยกระทง ประจาํป พ.ศ. 2557  ในวันที่  6 พ.ย. 2557  โรงพยาบาล อยูคุม 3 บานเดิ่น 

2. สรปุการฝกปฏบัิตงิานของนศพ.รามาปที่ 4  รุนที่ 3 

- จัดทาํโครงการสรางเสรมิสขุภาพ เรื่อง “แลงนี้ตองมนีาํที่หมูบานกกเหี่ยน” 

- การศกึษาระบบบรกิารของโรงพยาบาล เรื่อง เสนทางขยะของโรงพยาบาล และ การดแูลเทาผูปวยเบาหวาน 

3. ตรวจสขุภาพโครงการเกษตรกรสขุภาพดกีับ ธ.ก.ส.  ในวันที่ 31 ตลุาคม 2557 ผลการดาํเนนิการ  

ตรวจสขุภาพทัง้หมด 64 คน 

- คาดัชนมีวลกายปกต ิ 31 คน คดิเปนรอยละ 48.4  ทวม  26 คนคดิเปนรอยละ 40.6 อวน 7 คน คดิเปนรอย

ละ 10.9  

- รอบเอว  ปกต ิ44 คนคดิเปนรอยละ  68.8  เกนิมาตรฐาน  20 คนคดิเปนรอยละ 31.3  

- ความดันโลหติ  ความดันโลหติอยูในเกณฑปกต ิ 31 คนคดิเปนรอยละ 48.4  เสี่ยง 28 คนคดิเปนรอยละ43.8 

สงู 3คนคดิเปนรอยละ4.7 แนะนาํเรื่องอาหาร  และกลับไปวัดกับอสม.ถาสงูอยูใหมาโรงพยาบาล 

- ความจปุอด  ตํ่ามาก  ตํ่า 11คนคดิเปนรอยละ17.2  พอใช 18 คนคดิเปนรอยละ 28.1 แนะนาํเรื่องการลดบหุรี่ 

การฝกหายใจเขาออกลกึๆยาวๆ  (การบรหิารปอด)  ด ี ดมีาก 13 ,  21 คน คดืเปนรอยละ 53.1  

- ความออนตัว ตํ่ามาก  ตํ่า  5 คน คดิเปนรอยละ 7.8  พอใช 14 คนคดิเปนรอยละ 21.9  ดกีับดมีาก  11,24 

คดิเปนรอยละ 54.7  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F6vu7pqsfc8gzres%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25208%2520%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A3.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaT79Z2Os447PyW-NuqtZ1haPIAQ
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- การตรวจสขุภาพชองปาก 

- การใหความรูเรื่องสมนุไพร การบรหิารรางกาย 

4. โครงการอบรมอาสาสมัครเยาวชนลดหุนคนในชมุชน  

- กลุมเปาหมายเยาวชนบานนาเวยีงใหญ บานนาหวา บานนาสเีทยีน และบานหวยออย จาํนวน 30 คน 

- สถานที่หองประชมุ  ผตีาโขน 

- วันที่ 8 พ.ย.57 

- งบประมาณ  ของ สปสช. (โครงการมติรภาพบาํบัด)  

 

งานชันสตูรสาธารณสขุ 

1. ผลการเยี่ยมสาํรวจคณุภาพหองชันสตูร ISO LAB (เอกสารแนบ9) 

 

ฝายเภสัชกรรมชมุชน 

1. สรปุงานบรหิารเวชภัณฑปงบประมาณ 2557 

รายการยาในบัญชโีรงพยาบาลมจีาํนวน    356    รายการ 

เปนยาในบัญชยีาหลัก 333 รายการ ยานอกบัญชยีาหลัก 23 รายการ คดิเปนสัดสวน 94:6 (เกณฑ > 90:10) 

มลูคาการจัดซื้อทัง้หมด 21,950,023.51 บาท 

ยาในบัญชยีาหลักแหงชาติ 16,226,498.61 บาท  

ยานอกบัญชยีาหลักแหงชาติ   2,212,704.36 บาท 

คดิเปนสัดสวน ED:NED=88:12 (เกณฑ80:20) 

เวชภัณฑมใิชยา/วัสดกุารแพทย 3,510,820.54 บาท 

มลูคาซื้อรวมเขต/จังหวัด 5,926,506.35 บาท 

คดิเปน 27 % (เกณฑ > 20%) 

มลูคาซื้อองคการเภสัชกรรม 3,200,627.82 บาท  

คดิเปน 17.35 % (เกณฑ > 10%) 

มลูคาจายสถานอีนามัย 2,154,371.01 บาท 

มลูคาเบกิจายรวม           19,139,758.94 บาท  

มลูคาเบกิจายเฉลี่ย/เดอืน 1,594,979.91 บาท  

มลูคาคงคลังเฉลี่ย 3,349,457.81 บาท  

คดิเปน 2.1 เดอืน (เกณฑ 2-3 เดอืน) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Frefsm9bcvv74n5z%2F02-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25209%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%2520ISO%2520LAB.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMRy28UcFyv5DHBrQ3Ezmi8snAYQ
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วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1. สรปุกจิกรรมเพาะกลาตาโขนนอย ชวงปดเทอม 

 

กจิกรรม จาํนวนผูเขา
รวมกจิกรรม 

ระยะเวลา 
(วัน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูดแูล 

ดนตร ี(ไวโอลนิ) 6 10  7,500 เพญ็ประภา  อุนแกว 

ศกึษาธรรมชาต ิ(ดนูกที่อทุยานฯ 
นํ้าหนาว) 

ครัง้ที่ 1 = 15 
ครัง้ที่ 2 = 13 

1 
 
1 

2,069 
 

1,902 

ไกรลาศ พมิพรัตน 

ศลิปะเดก็ (กระเปาผา) 30 1 4,595 ภญิญา ภัทรตรัยรัตน 

ปน ปน (จักรยาน) 15 1  - อภชิาต ิดดีานคอ 

หนนูอย เชฟพซิซา  25 1 1,966 ภญิญา ภัทรตรัยรัตน 

กจิกรรม นํ้าพักนํ้าแรง 21 14 7,000 อรอมุา  อมุารังษ ี

แจกไฟลสื่อการเรยีนการสอน 5 - - เพญ็ประภา  อุนแกว 

  รวม 25,032  

 

 

 

              ….…………………………………… ผูบันทกึการประชมุ 

      (วาที่ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ)  

 

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

  (นายอภชัิย  อปุระ) 

 

 


