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

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

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

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 28 ก.พ.2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากทีประชุ
่ ม ปสน. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 28 ก.พ.2562.
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 5/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ก.พ. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
2. การปรับอัตราคารักษาพยาบาล ใหพิจารณาเรียกเก็บคาสวนเกินจากตนทุนบริการที่เกิดขึ้นจริง โดย
มอบหมายใหคุณอภิชาติ และคุณดาริน เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การปรับอัตราคาบริการผูปวยนอกเวลาราชการ จาก 50 บาท เปน 100 บาท เริ่มใช 1 มิถุนายน
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2562
3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1. การพิจารณากําหนดหนวยงานตามกรอบโครงสรางอัตรากําลัง ตามกรอบโครงสรางอัตรากําลังโรง
พยาบาลชุมชน
เพื่อใชในการบริหารจัดการกําลังคนของแตละหนวยงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนการกําหนดหนวยงานซึ่งเดิมมี 32
หนวยงาน
มติที่ประชุม ใหฝายบริหารจัดทํากรอบโครงสรางอัตรากําลังของโรงพยาบาล โดยเสนอพิจารณาดังนี้
1. งานจิตเวชและยาเสพติดแยกออกจากหนวยงานผูปวยนอก ขึ้นกับกลุมการพยาบาล
2. กลุมงานบริหาร ใหรวมหนวยงานธุรการ,งานพัสดุ, งานการเงินและบัญชี,งานซอม
บํารุง,งานยานพาหนะ,งานซักฟอก,งานทําความสะอาด
3. งานศูนยเครื่องมือแพทย ขึ้นกับงานพยาบาลควบคุมการติดเชืิ้อและงานจายกลาง
4. กลุมงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร ใหคุณอภิชาติ รักษาการในตําแหนงหัวหนา
งาน และแยกงานเหมือนเดิม
5. งานรังสีวิทยา ใหรวมกับกลุมงานเทคนิคการแพทย
6. งานการพยาบาลผูปวยใน แตงตั้งใหคุณวิมลมาศเปนหัวหนาควบคุมดูแลหอผูปวยใน
1,2 และ 3 โดยมีหัวหนางานเดิม
7. กลุมงานโภชนศาสตร ใหปรับเปนงานโภชนศาสตร ภายในกลุมงานการพยาบาล
2. ฝายบริหาร ขอเสนอแผนการดําเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. เดือน มี.ค.-พ.ค.62 จัดเตรียมความพรอม ประชุมชี้แจงและซักซอมการใชงาน ผานโปรแกรม
HOSOFFCIE กกบ./กกบ.คุณภาพ และหัวหนาหนวยงาน
2. วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เริ่มใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยจะไมสงเอกสารตัวจริง
ใหกับหนวยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และใหดําเนินการตามแผน
3. รายงานแสดงขอมูลการรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส(e-Donation) ประจําเดือน ก.พ.62
สรุปขอมูลการบริจาคเงินผานระบบ E-donation ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ
2562

จํานวน
(รายการ)

เงินบริจาค
(บาท)

ทรัพยสิน
(บาท)

หมายเหตุ

ต.ค.61

8 รายการ

621,565.00

0

พ.ย.61

13 รายการ

734,300.06

162,263.30

ธ.ค.61

4 รายการ

19,506.00

0

ม.ค.62

36 รายการ

501,200.00

0

/

ก.พ.62
รวม

0 รายการ

0.00

0.00

61 รายการ

1,876,571.06

162,263.30

3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือน กุมภาพันธ ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.47%)

59 (98.3%)

1(1.7%)

วัสดุการแพทย

28 (8.75%)

28 (100%)

0

หมายเหตุ
สาเหตุจากการเปลี่ยนขนาดบรรจุ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. การขอจางอัตรากําลัง
1. กลุมงานเภสัชกรรม ขอจางอัตรากําลัง ตําแหนงพนักงานเภสัชกรรม ทดแทน 1 ตําแหนง
2. กลุมงานการพยาบาล ขอจางอัตรากําลังเพิ่ม ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 ตําแหนง
2. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- ไมมี
บุคลากรขอยายออก
- นางภิญญา ภัทรตรัยรัตน
ตําแหนง นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
- นางสุภาภรณ มิ่งแกว
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
- นางสุนทรียา ศิขรินวรานนท ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
- นางสาวสาคร วันทองสุข
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
- นางสาวดาวศิริ มนตรี
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
- นางสาวนริศรา พลดาหาร
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขขอคนทดแทน
บุคลากรขอลาออก
- นายนุกูล มิ่งแกว
ตําแหนง พนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานศูนยประกันสุขภาพ)
วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง นายสุรชัย สิทธิศักดิ์ และวาที่ ร.ต.
อภิชาติ ดีดานคอ ชวยหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานแทนเวลา 08.30
- นางปดทุมมา ษรจันทร
ตําแหนง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ ขอคนทดแทนในตําแหนงพนักงานเภสัชกรรม แตพนักงานเกษตรพื้นฐาน
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ไมขอคนทดแทน
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
● ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 5 มี.ค.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 6 มี.ค.2562
ประชุมติดตามการดําเนินงานเฝาระวังปองกันโรคพิษสุนัขบา
● 7 มี.ค.2562
โครงการผาตัดตอเนื้อ
● 8 มี.ค.2562
ประชุมการตรวจอัลตราซาวดสําหรับแพทยพยาบาล
● 8 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอมความปลอดภัยฯ (ENV)
● 12 มี.ค.2562
นิเทศติดตาม การบันทึกและจัดเก็บขอมูลบริการสุขภาพ
● 12 มี.ค.2562
ประชุมหัวหนา/รองหัวหนาหนวยงาน
● 13 มี.ค..2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
● 14 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
● 14 มี.ค.2562
การติดตามระบบคุณภาพภายใน มาตรฐาน ISO 15189:2012
● 14-15 มี.ค.2562
งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ รพร.ดานซาย
● 19 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 20 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก (PCT)
● 21 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 28 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
● 29 มี.ค.2562
ประชุมกรรมการ กวป. และ ปสน. สสจ.เลย
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 27 ม.ค. - 7 มี.ค.2562 นิสิตเภสัชกร ม.นเรศวร ป 6 หญิง 2 คน
● 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2562 แพทยหมุนเวียน สสจ.เลย หญิง 1 คน
● 4 ก.พ. - 31 มี.ค.2562 แพทยประจําบาน รพ.รามาธิบดี หญิง 1 คน
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 20 มี.ค.2562 ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศึกษาดูงานการใชงาน HOSxP
● 28 - 29 มี.ค. 2562
นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษา
ดูงานเครือขายคุณภาพชีวิตคนพิการอําเภอดานซาย (นักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 12คน อ.
วิทยาลัยราชสุดา หัวขอศึกษาเกี่ยวกับ
● Universal Design
● แนวทางขับเคลื่อนดานสิทธิคนพิการ การจัดจาง ม.33 ม. 35 (ผอ.รพ.,เวชกรรมฟนฟู ,
งานศูนยประกัน )
● การวิจัยเชิงคุณภาพ/วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ( ผอ.รพ. , แกนนําชุมชน , ผูนําทองถิ่น)
● อาชีพ คุณภาพชีวิต CBR และอื่นๆ ( กศน.ดานซาย , ผูนําทองถิ่นและกลุมคนพิการตําบล
นาดี ) โดยมีกิจกรรมหลัก พูดคุยกับแกนนํา , ชาวบาน, คนพิการครอบครัว, ผูนําจิต
วิญญาณชุมชน. การสังเกต หรือ สังเกตแบบมีสวนรวม กิจกรรมของขุมชน. เยี่ยมคนพิการ
ในชุมชน หาแนวทางทํากิจกรรม สงเสริม คุณภาพชีวิคคนพิการ
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 เรื่องการสรรหาภายใน
1. ตําแหนง หัวหนาพยาบาลและหัวหนางาน ดังนี้
1.1. ตําแหนง หัวหนาพยาบาล ทดแทนนางเปรมศรี สาระทัศนานันท ที่จะครบเกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 ก.ย.2562 เสนอ นางสุขใจ ชอรักษ และนางวิมลมาศ พงษอํานวยกฤต
1.2. หัวหนางานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เสนอ นางพรพิไล นิยมถิ่น
1.3. หัวหนางานหอผูปวยใน 1 เสนอ น.ส.เยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห
2. ผูมีสิทธิ์ออกเสียง ไดแก พยาบาลวิชาชีพทุกคน ทั้งกลุมงานการพยาบาลและกลุมงานบริการปฐมภูมิ
ละองครวม ไดแสดงความคิดเห็น ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เพื่อที่จะไดขอสรุป เสนอ
กรรมการบริหารตอไป
3. วิธีการสรรหา เลือกแบบเปดเผย โดยใหหัวหนางานนํารายชื่อที่ไดรับการเสนอ ไปแจงใหสมาชิกใน
หนวยงานทราบและแสดงความคิดเห็น วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย แลวนับคะแนนรวมของแตละหนวย
งานมาแจงที่งานบริหารการพยาบาลเพื่อรวมรวมคะแนน
4. สรุปผลการคัดเลือกของกลุมงานการพยาบาล
ตําแหนงหัวหนาพยาบาล
1. นางสุขใจ ชอรักษ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
2. นางวิมลมาศ พงษอํานวยกฤต พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
ตําแหนงหัวหนาหอผูปวยใน 1
1. น.ส.เยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
ตําแหนงหัวหนางานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
1. นางพรพิไล นิยมถิ่น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติ
3.4.2 การบริหารบุคคลงานจายกลาง เนื่องจากคุณจินตนา พรหมรักษา มีขอจํากัดเรื่องสุขภาพ มีอาการปวดหลัง
ในการขึ้นมาปฏิบัติงาน เปนผูชวยเหลือคนไขงานคลินิคพิเศษที่ OPD ในวันจันทร อังคาร ครึ่งวันเชา ที่
ประชุมเห็นวา ใหปฏิบัติงานที่หนวยจายกลางเพียงอยางเดียว และใหหนวยจายกลางจัด คุณผาสุข ไปดีที่
เคยเปนNAเดิม ขึ้นมาปฏิบัติงานแทน เริ่มงานเดือนมีนาคม 2562
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติใหคุณอัจฉรียา วิเศษเขตการณ ปฏิบัติงานแทนคุณจินตนา
3.4.3. เสนอปรับอัตรากําลังในการเจาะเลือดคลินิกพิเศษจากพยาบาล เปนเจาหนาที่หองชันสูตร 2 คน เพื่อให
พยาบาลอีก 1 คนชวยงานผูปวยนอก ในวันจันทร อังคาร เนื่องจากใชพยาบาล OPD ในการจัดการคลินิก
พิเศษหลายคน
มติที่ประชุม ไมอนุมัติ คณะกรรมการมีมติใหพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานตรงเวลาวันที่มีคลินิกเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
3.4.4 แนวทางการบริหารอัตรากําลังพยาบาลในป 2562
● ทดแทนหัวหนาพยาบาลเกษียณอายุราชการมีเสนอใหนางสุขใจ ชอรักษ มาทดลองงานในเดือน
เมษายน เปนตนไปในครึ่งวันบาย
● กรณีทดแทนอัตรากําลังเนื่องจากมีพยาบาลลาออกไปบรรจุเปนขาราชการในรอบ 3 ปที่ผานมา
แนวทางการแกไข
1. มีนักเรียนพยาบาลคืนถิ่นทุนสมเด็จยาฯจากคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 คน(สําเร็จ
การศึกษา มิ.ย.2562)
2. รับยายพยาบาลจากโรงพยาบาลนาแหวมาทดแทน 1 คน (คุณกนกอร เทพวีระกุล)
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3. จัดจางพยาบาลตําแหนงลูกจางรายวันดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล(รอมติการจางจากกรรมการบริหาร
มีผูมาสมัครแลว 2 คน)
4. มีแผนการจัดสรรลงหนวยงานดังนี้
● ไดมาคนที่ 1 ทดแทน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
● ไดมาคนที่ 2 ทดแทน งานหอผูปวยใน 1
● ไดมาคนที่ 3 ทดแทน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน/งานหอผูปวยใน 1
3. 4.4 ปญหาการจัดการอัตรากําลังพยาบาลสงตอผูปวย เนื่องจากชวงนี้ มีพยาบาลตั้งครรภ 4 คนในงานหอผู
ปวยใน 1/หอผูปวยใน 2/หอผูปวยใน3/หองคลอด ทําใหการจัดเวรon call สงตอทั้งในและนอกเวลา
ราชการไมสามารถจัดไดในบางเวร
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติใหองคกรแพทย และพยาบาลในเวรพิจารณาการใชพยาบาลสงตอตาม
ความจําเปนและอาจพิจารณาบุคลากรอื่นๆ รวมสงตอผูปวย เชน EMT ,ผูชวยเหลือคนไข ,พนักงาน
เคลื่อนยาย ,พนง.รักษาความปลอดภัย เปนตน
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือน กุมภาพันธ 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 417 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง 4,404,409.40 บาท คิดเปน 1.8 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospitalประจําเดือนกุมภาพันธ 62
● อัตราการใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรค ผานเกณฑทั้ง 3 กลุมโรค ( 3 เดือนติดตอกัน)

มติที่ประชุม รับทราบ
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3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง
- ใหอสม.สํารวจพระสงฆในเขตรับผิดชอบ
- เจาหนาที่ออกคัดกรองในวัดโพนชัย วัดปาเนรมิต
3.6.2 การใหบริการผูปวยติดบานติดเตียงของนักบริบาลชุมชนเทศบาลตําบลดานซาย จากการประชุมศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลดานซาย มีมติใหนักบริบาลชุมชนหยุดบริการผูปวยติดบานติดเตียงในเดือน
มีนาคม 2562 เนื่องจากกองทุน LTC โอนงบประมาณใหเทศบาลศรีสองรักจึงขาดสภาพคลองในการ
บริหารจัดการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 งานเทคนิคการแพทยและงานรังสีวิทยา
3.7.1 14-15 มีนาคม 2562 รับตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล ISO 15189:2010
ISO 15190:2003 และมาตรฐานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โดยทีมผูตรวจประเมินจากเครือขายโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชและศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 ฝายเวชกรรมฟนฟู
3.8.1 การจางงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 รพร.ดานซายไดเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการดวยการจางงาน 32 โรงพยาบาลนํารอง โดยในระยะที่ 1 ไดรับการจัดจางตามมาตรา 33 จํานวน
2 คน คือ นายขจรจิต คําแกว , นางสาวสุภาวดี ศรีชามก จัดจางตามมาตรา 35 จํานวน 3 คนคือ นาง
นพจงกล พันธทุมสาร , นางบัวลัน วังคีรี , นางสาวอัจฉรียา วิเศษเขตการณ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การประชุมเครือขายพัฒนาระบบสารสนเทศ “การใชงาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน”
ระหวางวันที่ 28-29 มี.ค.62 ณ หองประชุมผีตาโขน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.20 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 2 เมษายน 2562
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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