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

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

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

สาระทัศนานันท

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ (ลาพักผอน)

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราโชบายให พล
.อ.สุรยุทธ จุลานนท ในฐานะรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ นํา “รพร.ผนวกเขากับพัฒนา
ทองถิ่นและประชาชน” และไดมอบนโยบายและติดตามการดําเนินงานของมูลนิธิ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากทีประชุ
่ ม กวป.
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน พ.ย. 2561 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
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3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ

ลําดับที่

3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย กําหนดประชุมใหญประจําป 2561 ในวันอาทิตยที่ 16 ธ.ค
.61 ณ ศาลาหอประชุมประชาคม จังหวัดเลย จึงขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมในวันและเวลาดัง
กลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานแสดงขอมูลการรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส ประจําเดือน ต.ค.- พ.ย.61
ชื่อผูบริจาค
มูลคาเงินสด มูลคาทรัพยสิน
วัตถุประสงค
วันที่บริจาค ชื่อผูบริจาค (บุคคลธรรมดา)
(นิติบุคคล)
(บาท)
(บาท)

1
2

30/10/2561 นางดวงใจ สุรพนานนทชัย
29/10/2561 น.ส.เมทินี อัฑฒเมธาสิทธิ์

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

29/10/2561
28/10/2561
20/10/2561
20/10/2561
17/10/2561
16/10/2561
28/11/2561
28/11/2561
27/11/2561
23/11/2561
13/11/2561

นางพัทนี สถิติรัตโกเศศ
น.ส.ใกลอรุณ ศิวะโกเศศ
ไมประสงคออกนาม
นายพงษศิริ สกุลคู
นางชนัสถนันท เหมสถาปตย

14
15
16
17
18
19
20

11/11/2561
11/11/2561
11/11/2561
08/11/2561
05/11/2561
03/11/2561
02/11/2561

21

1,000.00
500
บริษัทวงศมาลา จํากัด

0 เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
0 ไมระบุวัตถุประสงค

65,000.00
2,000.00
2,000.00
17,550.00
35,000.00
498,515.00
100,000
500,000.00
65,000.00
2,000.00
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,263.30

ด.ญ.บงกช วัชรานันท
นายวิชชา วัชรานันท
ด.ช.เตโช วัชรานันท
นายอภิวิทย หัพนานนท
น.ส.นํ้าฝน ธรรมลิขิต
น.ส.นวรัตน สุขเจริญสิน
น.ส.นันทวรรณ ศรีฟอง

3,000.00
1,000.00
3,300.00
150,000.00
1,000.06
2,000.00
5,000.00

0
0
0
0
0
0
0

01/11/2561 นายวันชัย สวางวงศากุล

2,000.00
1,355,865.06

วิสาหกิจชุมชนฯ
นางอนงคลักษณ รัตนศิริวิไล
นายเกษียร สินธุวงษ
น.ส.สรรผกา ชุณหโรจนฤทธิ์
บริษัทภูเรือพัฒนภูมิ
จํากัด

ไมระบุวัตถุประสงค
เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
ไมระบุวัตถุประสงค
ไมระบุวัตถุประสงค
ปรับปรุงหองนํ้า รพ.
ไมระบุวัตถุประสงค
ซื้อครุภัณฑการแพทย
ไมระบุวัตถุประสงค
เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
โตะ+เกาอี้หองฝกอบรม
คอมพิวเตอร
ไมระบุวัตถุประสงค
ไมระบุวัตถุประสงค
ไมระบุวัตถุประสงค
เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
เพื่อซื้อรถเข็นผูปวย
ไมระบุวัตถุประสงค

0 ไมระบุวัตถุประสงค
162263.3

3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน ตุลาคม 2561
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2. การเรียกรายงานการจายเงินเดือนในระบบจายตรง สามารถเขาดูไดที่
203.157.173.26/paysliploei โดยใชัรหัส user : ใสเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผาน ใชอักษร ssj00029 (ตัวพิมพเล็ก)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือนพฤศจิกายน ป 2561
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.47%)

60 (100%)

0

วัสดุการแพทย

28 (8.75%)

28 (100%)

0

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. การคัดเลือกลูกจางชั่วคราว(รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมินเขาสูตําแหนงพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โดยในปงบประมาณ 2562 จํานวน 50 % ของจํานวนลูกจางทั้งหมดที่แจงความ
ประสงคเขาสูตําแหนง ของหนวยงาน และที่เหลืออีก 50% ในปถัดไป โดยมีลูกจางชั่วคราว(ราย
เดือน)เงินบํารุง ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด 13 คน มีผูแสดงความประสงคเขารับการคัดเลือกเขาสู
ตําแหนง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 10 คน
2. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- ไมมี
บุคลากรยายออก
- ไมมี
2. บุคลากรขอลาออก
- นางศิริรักษ พรมมาวัน ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด ขอลาออกเพื่อประกอบอาชีพสวน
ตัว โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.62 เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ และใหดําเนินการขอจางทดแทน
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
1. ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 3 ธ.ค.2561
ประชุม กวป. และ ปสน. สัญจร หองประชุมฐานสโม รพ.เอราวัณ
● 6 ธ.ค.2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 11 ธ.ค.2561
ประชุมหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงาน
● 12 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
● 13 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
● 14 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
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● 18 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 19 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก (PCT)
● 20 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 26 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการอนามัยมารดา (MCH)
● 26 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการ HPC
● 27 ธ.ค.2561
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 3 ธ.ค.2561 - 9 ม.ค.2562 แพทยประจําบาน รพ.รามาธิบดี ชาย 1 คน
● 6 - 15 ธ.ค.2561
นักศึกษาแพทยป 3 รพ.รามาธิบดี 18 คน
● 13 ธ.ค.2561 - 11 ม.ค.2562 นักศึกษาแพทยป 4 รพ.รามาธิบดี 8 คน
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งานศูนยประกัน
1. ขอเสนอเพื่อพิจารณา ใหนายนุกูล มิ่งแกว ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานศูนยประกัน
สุขภาพ ตําแหนงพนักงานกระทรวง “พนักงานเภสัชกรรม” ปรับเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนง “
เจาพนักงานธุรการ”โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี คณะรัฐศาสตร เอกบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มติที่ประชุม ใหหาขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 คุณเปรมศรี สาระทัศนานันท ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในการรับ
รางวัล ศรีสังวาลย ซึ่งเปนรางวัลพยาบาลดีเดนระดับประเทศ สาขาผูนําทางการพยาบาลระดับนโยบาย
โดยจะมีการสงผลงานเดน และนําเสนอผลงานภายในเดือน เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
● รายการยาเขาบัญชียาโรงพยาบาล 1 รายการ ไดแก Tizanidine เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
มติที่ประชุม ใหใชยา Baclofen แทน
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สัดสวนการจัดซื้อยา
● จัดซื้อ ED:NED = 93.5 : 6.5 (เกณฑ 80 : 10)
● จัดซื้อรวมรอยละ 32.7 (เกณฑรอยละ 20)
● จัดชื้อองคการเภสัชกรรมรอยละ 20 (เกณฑรอยละ 20)
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital

การใช ATB ใน URI :

ประเด็นอยูที่การใช ATB ใน Acute Bronchitis
ตุลาคม=35.4% พฤศจิกายน=31.0%
การใช ATB ใน AD :
ประเด็นอยูที่การใช ATB ใน Food Poisoning
ตุลาคม=31.3% พฤศจิกายน=27.3%
การใช ATB ในแผลสด : ประเด็นอยูที่การใช ATB ใน Animal Bite
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ตุลาคม=46.7% พฤศจิกายน=49.5%
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 ตารางฝกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 6-15
ธันวาคม 2561 ดังนี้
● กิจกรรมในชุมชน
- ศึกษาวิถีชีวิตของบานนาสีเทียน
- จัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ
● กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น.
- ชมรมจักรยาน (คุณอภิชาติ ดีดานคอ)
- กองทุนสงเคราะหผูปวยยากไรฯ (คุณนุกูล มิ่งแกว)
- แลกเปลี่ยนเรียนรูงานเวชกรรมฟนฟู/โรงงานทําขาเทียนพระราชทานฯ (คุณอรอุมา อุมา
รังษี/คุณนิศากร เกิดแสง)
- การดูแลหลังคลอด (คุณสันทนา ศรีพรหม/คุณไพโรจน ทองคํา)
● กิจกรรมบริการสุขภาพ
- การจัดบริการของสสอ. รพ.สต. องคกรบริหารสวนทองถิ่น
● คืนขอมูลใหกับโรงพยาบาลวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมหนอไม
หวาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 ฝายเวชกรรมฟนฟู
3.7.1 ผลการจัดสรรโอนเงินสนับสนุนคาอุปกรณคนพิการ และคาบริการฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดเลย โดย
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัดเลย รพร.ดานซายไดรับเงินสนับสนุนเปนเงิน
1,235,017 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 งานวันเด็กแหงชาติ จัดที่โรงพยาบาล โดยใชธีมงาน “ Book start”
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานดานซายมินิฮาลฟ มาราธอน วันที่ 13 ม.ค.62
มติที่ประชุม รับทราบ โรงพยาบาลรับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาล
ปดประชุม เวลา 15.30 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 3 มกราคม 2562
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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