รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 4 เม.ย. 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 6/2562 วันที่ 2 เม.ย.2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม ปสน. ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 2 เม.ย.2562.
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 6/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน มี.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
2. เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แลว การปรับอัตราคารักษาพยาบาล
➢ จากการวิเคราะหขอมูลและพูดคุยกับผูเกี่ยวของ สรุปสถานการณปจจุบันไดดังนี้

/

● สันนิษฐานวาฐานคารักษาพยาบาลใน HOSxP ใชอัตราของกระทรวงสาธารณสุข ป
2560 ทุกรายการ ซึ่งมีสวนตางจากอัตราคาบริการของกรมบัญชีกลาง ทําใหมีคาสวน
เกิน กรณีสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง / องคกรปกครองสวนทองถิ่น / เบิกตรง กทม. ซึ่ง
เจาหนาที่การเงินดําเนินการลบคาสวนเกินเหลานี้ออกเวลาคิดคาใชจาย มีรายละเอียด
ดังนี้
■ อัตราคาบริการใน HOSxP สูงกวาอัตรากรมบัญชีกลาง 240 รายการ อััตรา
คาบริการสวนตาง 5-1,700 บาท/รายการ
○ 5-50 บาท
95
รายการ
○ 60-100 บาท 24
รายการ
○ 110-150 บาท 21
รายการ
○ 160-200 บาท 19
รายการ
○ 210-250 บาท 16
รายการ
○ 260-300 บาท 9
รายการ
○ 310-350 บาท 14
รายการ
○ 360-400 บาท 5
รายการ
○ 410-1,000 บาท 24
รายการ
○ เกิน 1,000 บาท 13
รายการ
■ รายการที่มีใหบริการแตไมมีในรายการกรมบัญชีกลาง 97 รายการ (ไมมี
icode) อัตราคาบริการ 50-50,000 บาท/รายการ ซึ่งเวลาสงเบิกรายการ
เหลานี้จะไมไดเงิน ยกเวน หมวดกายภาพบําบัดซึ่งยังไมไดเบิกตาม icode (
ใชวิธีคียมูลคาบริการรวม)
○ 50-100 บาท 10
รายการ
○ 110-200 บาท 27
รายการ
○ 160-200 บาท 19
รายการ
○ 210-300 บาท 23
รายการ
○ 310-500 บาท 16
รายการ
○ 1,500 บาท
1
รายการ (เสริมฝาเทาสวนหนา)
○ 50,000 บาท
1
รายการ (ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน)
● พบการสื่อสารคลาดเคลื่อน ทําใหการกําหนดอัตราคาบริการใหมอยูบนฐานคิดแตกตาง
กัน บางหนวยงานคิดบนตนทุนบริการจริง บางหนวยงานใชอัตราคาบริการตามอัตรา
กระทรวงสาธารณสุข ป 2560
➢ เสนอแนวทางแกไขดังนี้
● ใหทุกหนวยงานไปทบทวนอัตราคาบริการใหมตามลิงคดานลาง ภายในวันจันทรที่ 22
เมษายน 62
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ahM4FcNBk_KpnQ-1d4yC0wY
kWj-NX_Zp87OKGKTOOqI/edit?usp=sharing โดยใหทบทวนตามแนวทาง ดังนี้
○ คิดอัตhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/

/

1ahM4FcNBk_KpnQ-1d4yC0wYkWj-NX_Zp87OKGKTOOqI/edit?
usp=sharingราคาบริการใหมตามตนทุนจริง
- กรณีเปนคาวัสดุที่ซื้อมาแลวจายไปใหคิดกําไรไมเกิน 20%
- กรณีเปนคาบริการใหคิดตนทุนคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของและบวกคาแรง
คาฝมือ เพิ่มตามที่เห็นสมควร
- กรณีเปนคาบริการที่สงตรวจภายนอกใหคิดตนทุนคาตรวจจริงบวกคา
ดําเนินการไมเกิน 20%
● รายการที่อัตราคาบริการใหมตํ่ากวาหรือเทากับอัตรากรมบัญชีกลางใหปรับฐาน
HOSxP ใหเทากับอัตรากรมบัญชีกลาง
● รายการที่มีใหบริการแตไมมีในรายการกรมบัญชีกลาง ใหใชรายการกรมบัญชีกลางที่
ใกลเคียงแทน หากไมมีรายการใกลเคียงใหนําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหาร
คุณภาพวันที่ 25 เมษายน 62
● รายการที่อัตราคาบริการใหมสูงกวาอัตรากรมบัญชีกลาง ใหดําเนิการ ดังนี้
○ รายการที่สวนตางไมเกิน 100 บาท ใหแกไขอัตราคาบริการใหเทากับอัตรา
ของกรมบัญชีกลาง
○ รายการที่สวนตางเกิน 100 บาท นําเขาทบทวนในที่ประชุมกรรมการบริหาร
คุณภาพวันที่ 25 เมษายน 62
○ นําขอพิจารณารายการที่สวนตางเกิน 100 บาท ของกรรมการบริหารคุณภาพ
เสนอกรรมการบริหารโรงพยาบาลในที่ประชุมประจําเดือนพฤษภาคม
ตัวอยางการลงขอมูล
อัตรากรมบัญชีกลาง อัตรากระทรวงสาธารณสุข อัตราตามตนทุนจริง คาบริการใน HOSxP
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3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1. การจัดโครงสรางอัตรากําลังตามกรอบโครงสรางอัตรากําลังโรงพยาบาลชุมชน
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2562

ตามมติที่ประชุม

/

2. กําหนดรอบของการปฏิบัติงานของงานการเงินและพัสดุ
2.1 การสงเบิก OT เบิกคาเลาเรียนบุตร คาเบี้ยเลี้ยง
- การสงเบิก OT ทุกวันที่ 5 ของเดือน และจายไมเกินวันที่ 15 ของเดือน
- การสงเบิกคาเลาเรียนบุตร ทุกสิ้นเดือน
- การสงเบิกเบี้ยเลี้ยง ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการประชุม /อบรม
2.2 การสงใบแสดงความตองการวัสดุ ครุภัณฑ
- บันทึกขอซื้อวัสดุ ขอจางในโปรแกรม HOSofﬁce ภายในวันศุกร
- บันทึกขอซื้อครุภัณฑ พรอมใบเสนอราคา ในโปรแกรม HOSOfﬁce ภายในวันที่ 25 ของ
เดือน
3. รายงานแสดงขอมูลการรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (e-Donation)ประจําเดือน มี.ค.62
สรุปขอมูลการบริจาคเงินผานระบบ E-donation ปงบประมาณ 2562
รับ
ลําดับ ปงบประมาณ
2562

จํานวน
รายการ เงินบริจาค(บาท)

ทรัพยสิน(บาท)

จาย

คงเหลือ

ยอดยกมาจากปงบประมาณ 2561

42,000.00

1

ต.ค.61

8

621,565.00

0.00

2

พ.ย.61

13

734,300.06

162,263.30

0.00 1,492,865.06

3

ธ.ค.61

4

19,506.00

0.00

0.00 1,616,370.94

4

ม.ค.62

36

501,200.00

0.00

0.00 2,132,730.94

5

ก.พ.62

0

0.00

0.00

309,084.11

6

มี.ค.62

2

15,000

0.00

646,514.02 1,192,132.81

รวม

1,891,571.06

รวมรับ
รวมจาย
คงเหลือยกไปเดือน เมษายน 2562
ยอดเงินสดธนาคาร บัญชี 433-0-40870-8
ณ วันที่ 25 มี.ค.2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

0.00

663,565.00

1,823646.83

955,598.13
1,891,571.06
955,598.13
1,192,132.81
1,192,132.81

บาท
บาท
บาท
บาท

/

3.2.2 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือน มีนาคม ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.49%)

60 (100%)

0

วัสดุการแพทย

28 (10.00%)

28 (100%)

0

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. สรุปผลการพิจารณาโยกยาย รอบที่ 1/2562
โยกยายภายในจังหวัด
1. นางสุภาภรณ มิ่งแกว
อนุมัติใหยายไป รพ.เลย
น.ส.กนกอร เทพวีระกุล
อนุมัติใหยายมา รพร.ดานซาย
2. น.ส.สาคร วันทองสุข
อนุมัติใหยายไป สสอ.ปากชม
น.ส.นุธิดา โพธิปลัด
อนุมัติใหยายมา รพร.ดานซาย
3. น.ส.พวรรณตรี แสงนวล
อนุมัติใหยายมา รพร.ดานซาย
4. น.ส.พัชรา พันธโอกาส
อนุมัติให นร.ทุน ทดแทน ตําแหนง
โยกยายตางจังหวัด
1. นางภิญญา ภัทรตรัยรัตน
ไมอนุมัติ
2. ภญ.ปญญาภรณ เกตุคราม
อนุมัติ ยายไป รพ.ศรีสังวรณ จ.สุโขทัย ไดเภสัชกรคูสัญญา
ทดแทนอันดับ 1 ของจังหวัด
2. การขอจางอัตรากําลัง
3. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- ไมมี
บุคลากรยายออก
- ไมมี
บุคลากรขอลาออก
- ไมมี
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
● ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 2 เม.ย.2562
ประชุม กวป. และ ปสน. สสจ.เลย
● 4 เม.ย.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 5 เม.ย.2562
ประชุมเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล สสจ.เลย
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● 5 เม.ย.2562
● 9 เม.ย.2562
● 10 เม.ย.2562
● 11 เม.ย.2562
● 18 เม.ย.2562
● 19 เม.ย.2562
● 19 เม.ย.2562
● 19 เม.ย.2562
● 23 เม.ย.2562
● 24 เม.ย.2562
● 24 เม.ย.2562
● 25 เม.ย.2562
● 30 เม.ย.2562
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 1 - 30 เม.ย.2562
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 11 เม.ย.2562
● 19 เม.ย.2562
● 19 เม.ย.2562
มติที่ประชุม รับทราบ

ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
ประชุมหัวหนาหนวยงาน
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
ประชุมกรรมการ IAC
ประชุมกรรมการ PCT
สสจ.เลย นิเทศงานทันตสาธารณสุช รพร.ดานซาย
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
ประชุมกรรมการอนามัยแมและเด็ก (MCH)
ประชุมกรรมการ (HPT)
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
ประชุม กวป. และ ปสน. สสจ.เลย
นักเรียน ร.ร.ศรีสองรักษวิทยา เรียนรูการทํางานวิชาชีพสาธารณสุข
โรงพยาบาลชนแดน ศึกษาดูงาน HOSofﬁce จํานวน 12 คน
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศึกษาดูงานการใชงาน HOSxP จํานวน
15 คน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 10 แหง ทั่วประเทศ

3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 เรื่องความคืบหนางานวิจัย “โครงการขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดภาระหนี้สิน
ของเกษตรกรอยางยั่งยืน” ระยะที่ 2/2562
- การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการปุยชีววิธีแบบครบวงจรและเคล็ดลับทํา “ปุยสูตรเทอรโบ”
โดยคณะศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันพฤหัสบดีที่ 21
มีนาคม 2562
- อบรมเชิงปฏิบัติการ“เรียนรูแมงและแมลงในโลกของพืช”และ“รูเทารูทันและพิชิตโรคพืช”ดวยชีววิธี
โดยรองศาสตราจารย มานะ กาญจนมณีเสถียร และอาจารย ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บานนาหวา ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัด
เลย
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
- การปรับปรุงดิน วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่บานนาเจียง
- การตรวจรับรองแปลงผลิต ที่กลุมบานนาเจียง บานหวยออย บานหนามแทง
- การตรวจหาสารเคมีตกคาง วันที่ 2 เมย. 2562 จํานวน 36 ตัวอยาง รอตรวจซํ้า 4 ตัวอยาง
- การปรับปรุงปายสินคา เชน นํ้าผึ้ง และสินคาแปรรูปอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติ

/

3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4,491,021.04 บาท คิดเปน 1.8 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 96.2:3.8 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 38.4 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 17.6 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 6,634,966.53 บาท (88.9%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
810,337.02 บาท (10.8%)
○ หนวยงานภายนอก
20,490.15 บาท (0.3%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2562

● เพิ่มรายงานตัวชี้วัดการใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรคเปาหมายประจําเดือน แยกรายหนวยงาน
ปงบประมาณ 62 วางในเวปไซดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย / KMT / Drug
Infermation Service / RDU Report62
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
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3.6.1 การตรวจสุขภาพพระสงฆ ตรวจสุขภาพ 60 รูป พบวา พระมีความเสี่ยงตอหัวใจและหลอดเลือด
จํานวน 12รูป (เสี่ยงปานกลาง 6รูป เสี่ยงสูง 6 รูป) ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามผลความ
เสี่ยงหัวใจและหลอดเลือด 3 เดือน
3.6.2 การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ(รพ.สต.ติดดาว)ป2562 เปาหมายของกระทรวง
สาธารณสุข ผานเกณฑระดับ 3 ดาวขึ้นไปครบทุกแหงภายในป 2562 ตรวจตามมาตรฐานตามเกณฑ
ของขนาดรพ.สต. รพ.สต.ขนาดเล็กประชากรนอยกวา 3,000 คน รพ.สต.ขนาดกลาง ประชากร
3,000-8,000 บาท รพ.สต.ขนาดใหญ ประชากร 8,000 คนขึ้นไป อําเภอดานซายมีเปาหมาย 6
แหง ดังนี้ รพ.สต.ปากโปง รพ.สต.ปากหมัน รพ.สต.นาดี รพ.สต.ทับกี่ รพ.สต.วังบอน รพ.สต.นํ้า
เย็น และใหทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอชวยนิเทศติดตามในเดือน เมษายน 2562
ปญหาอุปสรรค
- ในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องปน Hct เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งนํ้าหนัก
ปรอทวัดอุณภูมิตูเย็น เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็ก
3.6.3 ผลการประชุมการพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยตอเนื่อง(บันทึกการประชุมCOC 620326.docx)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 งานเทคนิคการแพทยและงานรังสีวิทยา
3.7.1 เรื่องขออัตรากําลังนักรังสีการแพทย ทดแทนบุคลากรเกษียณอายุเพื่อเตรียมความพรอม
มติที่ประชุม อนุมัติ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 http://1.179.191.114/mis/
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.20 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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