รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นพ.ภักดี
2. พญ.ทิพพาวดี
3. นางเปรมศรี
4. นพ.สันทัด
5. นางสุขใจ
6. นางวิมลมาศ
7. ภญ.ดาริน
8. นางสาวเยาวพา
9. วาที่ ร.ต.เดชา
10. นายไพโรจน
11. นางอรอุมา
12. นางสุรินทร
13. ทพ.กฤษดาพันธ
14. วาที่ ร.ต.อภิชาติ
ผูไมเขารวมประชุม
1. -

สืบนุการณ
สืบนุการณ
สาระทัศนานันท
บุญเรือง
ชอรักษ
พงษอํานวยกฤต
จึงพัฒนาวดี
สิงหสถิต
สายบุญตั้ง
ทองคํา
อุมารังษี
สอนศรียา
จันทนะ
ดีดานคอ

ผอ.รพร.ดานซาย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม ปสน.
1. ผลงานผูปวยใน (IP UC) ปงบประมาณ 2561 จํานวนวันเฉลี่ยในการสงขอมูลผูปวยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชดานซาย 10.82
2. รอยละของความถูกตองการสงขอมูลชดเชย E-Claim IP ทุกสิทธิ ขอมูลสะสม ต.ค.60-ส.ค.61 โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชดานซาย รอยละ 96.74 โดยมีจํานวนผูปวยใน 4,573 คน จํานวนขอมูลที่ไมผาน (ติด C)
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3. คา CMI ของหนวยบริการ ป 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 0.75 (เกณฑ รพ.ระดับ M2 0.8)
4. เงิน IP ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซายไดรับ หลังหักเงินเดือน 14,136,684.96 บาท คิดเปนรอยละ
83.33
5. การคาดการณรายรับ IP ณ เดือน กันยายน 2561 ประมาณ 16,964,021.95 สูงกวาประมาณการ รอยละ
106.29

6. ผลการดําเนินงานตาม Plan Fin
1. รายได UC ภาพรวม (ต.ค.-ส.ค.61
ประมาณการทั้งป
163,497,079.81
บาท
ผลการดําเนินงาน
167,190,796.14
บาท
สวนตาง
17,318,472.98
บาท
รอยละ เพิ่มจากแผน
11.56 บาท (เกณฑ ไมเกินรอยละ 5 )
2. รายจาย ภาพรวม (ต.ค.-ส.ค.61
ประมาณการทั้งป
149,277,899.64
บาท
ผลการดําเนินงาน
142,657,846.18
บาท
สวนตาง
5,819,771.51
บาท
รอยละ ตํ่ากวาแผน
4.25 บาท (เกณฑ ไมเกินรอยละ 5 )
3. Risk score เดือน สิงหาคม ระดับ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม กวป.
1. เรื่องสถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา
2. มาตรการการใชจายเงินงบประมาณภาครัฐ และงบลงทุน
3. การพิจารณาเห็นชอบแผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด
มติที่ประชุม
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ก.ย. 2561 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
S1. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพระดับ M2 เฉพาะ 4 สาขาหลัก และจัดระบบบริการสุขภาพตาม
Service Plan มี KPI จํานวน 16 ตัว
S2. การจัดบริการที่เคารพคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สอดคลองตามความเชื่อ ความศรัทธา และ
จิตวิญญาน ประยุกตใชความรูในการจัดบริการสุขภาพใหเหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน มี KPI จํานวน 3 ตัว
S3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการที่ดี
มี KPI จํานวน 2 ตัว
S4. การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มี KPI จํานวน 2 ตัว
S5. การจัดการดานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามพันธกิจขององคกร พรอมทั้ง
ดําเนินการธํารง รักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี KPI จํานวน 8 ตัว
S6. สงเสริมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน และเสริมพลังภาคีเครือขายดานสุขภาพ มี KPI

จํานวน 5 ตัว
S7. การจัดการความรูในองคกร มี KPI จํานวน 1 ตัว
รวม 7 ยุทธศาสตร 37 ตัวชี้วัด
2. การแตงตั้งคณะกรรมการทีมประสาน และหนวยงาน โดยใน ป 2561 มีทีมประสานทั้งหมด 15 ทีม และมี
หนวยงาน จํานวน 32 หนวยงาน
3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 การพิจารณาคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในลักษณะเวรรอใหบริการ (on call) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ
3.2.2 เรื่องการเลือกตั้งผูแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฝายสมาชิก วันที่ 8 ต.ค.2561
เวลา 08.30-15.30 น. หองประชุมผีตาโขน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เลือกตั้งผูแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จํานวน 1 คน)
➢ ผูสมัครรับการเลือกตั้ง จํานวน 55 คน
➢ ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดทุกคนกาได 1 เบอร
2. เลือกตั้งผูแทนกองทุนฝายสมาชิก (จํานวน 2 คน) มีผูรับสมัครรับการเลือกตั้ง จํานวน 11 คน ผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว กาได จํานวน 2 เบอร
3. ผูทีเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเปนสมาชิกกองทุนฯ ตองใชสิทธิเลือกตั้งทั้ง 2 คณะ
กรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ และแจงประชาสัมพันธให พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป
3.2.3 โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดเลยเปนจุดเริ่มตนของสาย NE1 จะเริ่มวิ่งในวันที่ 15 พ.ย.2561 วิ่งสูจังหวัด
เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี (กระทรวงสาธารณสุข) อําเภอดานซาย รับคณะวิ่งในวันที่ 16 พ.ย.61 จุด
เริ่มที่ ปตท.โคกงาม เวลา 13.00 น. และวันที่ 17 พ.ย.61 วิ่งจากหนาที่วาการอําเภอดานซาย ไปถึงบานดาน
ดู
มติที่ประชุม รับทราบมอบหมายใหคุณอภิชาติจัดทําคําสั่ง และประสานงานรายชื่อผูเขารวมวิ่ง
3.2.4 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2561
รายการ
ยา

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

หมายเหตุ

574 (100%)

573 (99.8%)

1 (0.2%)

เบิกแลวจายใหหนวยงานไมครบ

วัสดุการแพทย

320 (100%)

320 (100%)

0 (0%)

คลังทันตกรรม

89(100%)

89 (100%)

0(0.0%)

คลังเทคนิคการแพทย

75 (100%)

75(100%)

0(0%)

คลังกายภาพบําบัด

64(100%)

64(100%)

0(0%)

คลังพัสดุ

149(100%)

149(100%)

0(%0)

คลังจายกลาง

18(100%)

18(100%)

0(0%)

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- นายสิทธิชัย ยะเสน ตําแหนง พนักงานบริการ (ขับรถยนต)
บุคลากรยายออก
- ไมมี
2. บุคลากรขอลาออก
- น.ส.มลลิกา รัตนเมือง ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การพิจารณาอัตรากําลังใหม /ทดแทน
หนวยงาน

ตําแหนงที่ขอใหม/ทดแทน

จํานวน

เหตุผล

ผลการพิจารณา

งานเทคนิคการแพทย

นักเทคนิคการแพทย

1

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก

เห็นชอบ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พนักงานเปล

1

ทดแทนบุคลากรที่ลาออก

เห็นชอบ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พนักงานผูชวยเหลือคนไข

1

ทดแทนบุคลการที่ลาออก

เห็นชอบ

ฝายเวชปฏิบัติครอบครัว พนักงานผูชวยเหลือคนไข

1

ภาระงาน /เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาอัตรากําลัง สสจ.เลยตอ
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
1. ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 2 ต.ค.2561
ประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอดานซาย
● 2 ต.ค.2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 9 ต.ค.2561
ประชุมหัวหนา/รองหัวหนา หนวยงาน
● 10 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)

● 11 ต.ค.2561
ประชุมอนุกรรมการกลุมการพยาบาล (NSO)
● 12 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
● 16 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 17 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก (PCT)
● 18 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 19 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการ (IAC)
● 24 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการอนามัยมารดาและเด็ก (MCH)
● 24 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการ (HPC)
● 25 ต.ค.2561
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 3 -27 ต.ค. 2561 นักศึกษาแพทย ป 4 รพ.รามาธิบดี จํานวน 7 คน (ชาย 3 หญิง 4)
● 29 ต.ค.-7 ธ.ค.2561 นิสิตเภสัชกร ป 6 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก จํานวน 2 คน (หญิง)
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● วันพุธที่ 3 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลเชียงคานศึกษาดูงาน HRD และระบบงาน Back ofﬁce
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือขายจ.เลยครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 ก.ย.
2561 ณ หองประชุม 3 สสจ.เลย
3.4.2 สรุปการนิเทศทางการพยาบาลปงบ 2561
● ไดรับการนิเทศ 12 แหง ขาด 2 แหง คือ รพ.วังสะพุงและภูหลวง
● รพร.ดานซายไดเขารวม 4 แหงคือ นาแหว ทาลี่ นาดวงและผาขาว
● เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ คือ การตามรอยโรคกลุมเสี่ยงสําคัญคือ Stroke STEMI Sepsis และแบงทีม
นิเทศ เปน 4 ทีม ในรพ. 3 ทีมและลงที่ PCUหรือรพ.สต. 1 ทีม ใชเวลา 1 วัน/รพ.
● สรุปผลการนิเทศเปนโอกาสพัฒนา 4 ดานคือ การบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล งาน
พยาบาลในชุมชน และงาน IC รายละเอียดอานใน Google drive QA เลย ที่แชรใหหน.พยาบาลและ
หน.งานบริการปฐมภูมิฯ
● ถอดบทเรียนทีมผูนิเทศ 3 ดานคือ ความรูสึกตอระบบการนิเทศ สิ่งที่ทําไดดีแลว ขอที่ตองปรับปรุง
และสิ่งที่อยากทําในป 2562 เรื่องการนิเทศ
● การจัดทําแผนพัฒนา QA จ.เลย ป 2562 ยังไมแลวเสร็จแตคุณนวลลออและผูรับผิดชอบของสสจ.จะ
ทํารางไวใน drive แลวใหกรรมการ QAทุกคน เขาไปชวยเติมอีกครั้งหนึ่ง
● แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตาม Service Plan ป 2562และ PA 12 เรื่องของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีดร.เสกสรร มาสรุปผลการดําเนินงาน Service Plan ป 2561 ของเขต 8
และจังหวัดเลยใหฟง
● การคุณภาพบริการพยาบาลตาม KPI ของกองการพยาบาลทั้ง Agenda และ Function base ยัง
หลายรพช.ที่ยังไมสงขอมูลใหงานคุณภาพสสจ. จึงยังไมสามารถสรุปมาเปนขอมูลนําเขาในการทําแผน
ป 2562 ได(ดานซายสงครบถวน ทันเวลา มีคุณ พัทธิ์ธิราและคุณนภาพร รับผิดชอบ)
● แจงประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนระบบการดูแลโรค Stroke STEMI Sepsis ของสสจ.เลย ในวัน
ที่ 24 ก.ย. 61 ที่สสจ.เลย

● พรบ.ยาฉบับใหมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพพยาบาล ใหติดตามความคืบหนาดู วาจะไดขอสรุปอยางไร
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 การรายงานบริหารเวชภัณฑประจําป 2561
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 417 รายการ
○ สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
○ ยาเฉพาะราย 18 รายการ (ED 14 NED 4)
มูลคาคงคลัง ณ สิ้นปงบประมาณ 4,742,214.33 บาท คิดเปน 1.9 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อทั้งหมด 26,238,628.52 บาท
จัดซื้อยา 21,968,615.26 บาท
○ ED
21,022,413.53 บาท
○ NED
946,201.72 บาท
○ สัดสวน ED : NED = 95.7 : 4.3 (เกณฑ 80 : 20)
○ จัดซื้อรวม 9,979,012.52 = 38.0 % (เกณฑ 20 %)
○ จัดซื้อองคการเภสัชกรรม 4,148,963.94 = 18.9 % (เกณฑ 20 %)
● มูลคารับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 4,370,392.54 บาท
● มูลคาการเบิกจายทั้งหมด 29,738,479.82 บาท
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 25,033,058.46 บาท (84.2%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3,699,252.42 บาท (12.4%)
○ หนวยงานภายนอก
1,006,168.94 บาท (3.4%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 เรื่องรายงานตัวชี้วัด Service Plan RDU Hospital

มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.8.1 การประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่นศพ.รามาป 4 ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
มติที่ประชุม อนุมัติ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ออกหนวยรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอําเภอ
ดานซาย

4.2

โครงการหนวยแพทย ผาตัดนิ้วลอค วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 15.53 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

