รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
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11. นางสุรินทร
12. ทพ.กฤษดาพันธ
13. วาที่ ร.ต.อภิชาติ

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

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

ผูไมเขารวมประชุม
1. นางอรอุมา

อุมารังษี

นักกายภาพบําบัดชํานาญการ

วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
1.1.1. ผลการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย ปงบประมาณ 2563 จังหวัดเลยนํารองที่ รพ.เลย และ
โรงพยาบาลปากชม
1.1.2. แนวทางการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (PM 2.5)
1. ระยะเฝาระวัง <37 มคก/ลบ.ม. เฝาระวังและแจงเตือนสถานการณ
2. ระยะแจงเตือน 38-50 มคก/ลบ.ม. เฝาระวังการเจ็บปวย/รายงานและสอบสวนโรค
3. ระยะเตือนภัย1 51-75 มคก/ลบ.ม. สื่อสารสรางความรอบรูในการปฏิบัติตนใหกับ ปชช.
4. ระยะเตือนภัย2 76-90 มคก/ลบ.ม. ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการสาธารณสุข
5. ระยะวิกฤต
>=91 มคก/ลบ.ม. สนับสนุนการใชมาตรการทางกฏหมาย (พรบ.สาธารณสุขฯ)
หมายเหตุ PM 2.5 > 76 มคก/ลบ.ม. ติดตอกัน 3 วัน เปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข (Public Health Emergency Operations Center, PHEOC)
1.1.3. งบประมาณที่ไดรับแจงโอนจัดสรร เดือน ธันวาคม ปงบประมาณ 2563
1. ภารกิจพื้นฐาน
152,000
บาท

2. พชอ.
3. นิติเวช
4. ฉ.11-12

10,000
บาท
7,500
บาท
1,432,500
บาท
รวม
1,602,000 บาท
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม ปสน. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
1.2.1 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.2.2 ผลการดําเนินงานขอมูลผูปวยใน
- จํานวนวันเฉลี่ยในการสงขอมูลผูปวยใน รพร.ดานซาย เดือน ต.ค.62=12.41 วัน, พ.ย.62 = 9.2 วัน และ
ธ.ค.62 = 10.81 วัน
- รอยละความถูกตองของการสงขอมูลชดเชย E-Claim IP ทุกสิทธิ เดือน ต.ค.62 = 96.38% จํานวนขอมูล
470 ติด C 17 และยังไมไดแกไข (รหัสที่ติด C คือ 339 = 15 ,และ 131 = 2 )
- คาเฉลี่ย CMI ของหนวยบริการระดับ M2 เกณฑ 0.8 รพร.ดานซาย = 0.75
1.2.3 การโอนเงินสนับสนุน รพ.สต โอนคาจางลูกจางชั่วคราว 636,454 บาท สวน Fix Cost ยังรอแจงจัดสรรจาก
ทาง สสอ.ดานซาย
1.2.4 ผลการดําเนินงานตาม Planﬁn ป 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563
- รายไดลดลงจากแผน รอยละ -12.38
- รายจายตํ่ากวาแผน รอยละ -4.28
- Cash R =1.24 ,EBITDA R8Way 2,257,925.53
1.2.5 Risk Score รพร.ดานซาย ระดับ 0 โดยมี CR =1.57 , QR = 1.38 และ Cash =1.03
1.2.6 Unit Cost ผลการประเมิน ผานเกณฑทั้ง OPD และ IPD
- OPD =725.46/ 845.85
- IPD = 13,023.58/20,415.66
1.2.7 สรุปผลการดําเนินงานคาเสื่อม ป 2562 รพร.ดานซาย
- จํานวน 27 รายการ ตรวจรับเรียบรอยแลว 2 รายการ (7.41%)
1.2.8 รายงานเงินกองทุนตําบล คงเหลือ ประจําป 2563 อ.ดานซาย
- เงินคงเหลือยกมา
6,426,386.93 บาท
- สปสช.โอน
1,319,895.00 บาท
- ทองถิ่น สมทบ
252,242.00 บาท
รวมเงินกองทุน 7,998,523.93 บาท
1.2.9 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีบริการเจ็บปวยฉุกเฉินคุณภาพ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 13
พ.ย.62
- ขอเสนอการใชสิทธิบริการสาธารณสุข ตามนโยบาย “บริการเจ็บปวยฉุกเฉินคุณภาพ” มีประเด็นเรื่อง
แนวทางการปฏิรูปหองฉุกเฉิน ดังนี้
1. หนวยบริการหองฉุกเฉิน บริการนอกเวลาราชการ 2 หอง มาตรฐาน คือ หองฉุกเฉินคุณภาพ (สีแดงเหลือง) และหองฉุกเฉินไมรุนแรง (สีเขียว-เหตุสมควรอื่นๆ กรณีเจ็บปวยทั่วไป ของประชาชน)
2. หนวยบริการไมเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการ
3. กองทุนจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ สําหรับการเขารับบริการหองฉุกเฉินไม

รุนแรง
4. เริ่มดําเนินการนํารองตั้งแต 1 ธ.ค.62 ภายใตเงื่อนไขความพรอมของระบบตามแนวทางฯ ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ( กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เขต 8 รพศ.อุดรธานี)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 3/2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ธ.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2563
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
3.2.1 ๓.๒ ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 สสจ.เลย ขอสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดูแลระบบประชุมทางไกลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โดยดําเนินงานตอจุด เดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งป 12,000 บาท
3.2.2 สสจ.เลย
แจงกําหนดการเยี่ยมแนะนําการดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามโครงการ
Green and clean hospital ป 2563 วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 14.00-16.30 น.
3.2.3 การจางงานตามมาตรา 33 35 ประจําป 2563 มีบุคลากรเดิม 4 คน รายใหม 2 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
2. แผน Planﬁn ประจําป งบประมาณ 2563
3. แผนจัดซื้อวัสดุ ประจําปงบประมาณ 2563
4. แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ประจําปงบประมาณ 2563
5. แผนงาน โครงการ แผนจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563
- รายงานครุภัณฑที่อนุมัติดําเนินการจัดซื้อ (งบลงทุน)
ลําดับ

รายการ

ราคาตอหนวย

จํานวน

มูลคารวม

หมายเหตุ

1

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ

150,000.00

1

150,000.00 70%

2

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ

150,000.00

1

150,000.00 70%

3

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ

65,000.00

1

65,000.00

70%

4

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ

65,000.00

1

5

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจไบเฟสิคพรอมภาควัด

330,000.00

1

330,000.00 70%

6

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบประมวลผล

120,000.00

1

120,000.00 70%

7

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบประมวลผล

120,000.00

1

120,000.00 70%

8

อุปกรณชวยชีวิตทารกแรกคลอด

400,000.00

1

400,000.00 70%

-

65,000.00

70%

รายงานครุภัณฑที่อนุมัติดําเนินการจัดซื้อ (เงินบริจาค)

ลําดับ

รายการ

ราคาตอหนวย

จํานวน

มูลคารวม

หมายเหตุ

1

เครื่องชวยเคลื่อนยายตัวบนเตียง Bed lifting

40,000

1

42,100.00 ในแผน

2

เครื่องพยุงเดิน space walker

51,000

1

51,500.00 ในแผน

3

รถเข็นนั่งแบบยืนได standing wheelchair

35,000

2

72,760.00 ในแผน

4

เครื่องยกและเคลื่อนยายผูปวย

13,000

1

13,000.00 นอกแผน

5

เกาอี้เคลื่อนยายผูปวย

25,000

1

25,000.00 นอกแผน

6

เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากและวัสดุธรรมชาติ

130,000

2

130,000.00 นอกแผน

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. บุคลากรใหม
● น.ส.กชพร อินตะวงค
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย
● นายศราวุธ แลตรง
ตําแหนง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
มติที่ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ กลุมงานประกันสุขภาพ แผนงานยุทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย
3.3.1 งานเวชระเบียนฯ ขออนุมัติใหกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ระดับจังหวัดเลย เขารวม
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 - 17
มกราคม 2563 ณ หองประชุม 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ทั้งนี้ขอเชิญแพทยที่เปนกรรมการ เขารวม
ดวยอยางนอย 1 วัน เพื่อรวมตรวจประเมินและใหคําปรึกษาดานการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่ถูกตอง เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งานแผนงาน ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖3
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 7 ม.ค.2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 8 ม.ค.2563
ประชุมกรรมการจัดการความรู KMT
● 9 ม.ค.2563
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล NSO
● 10 ม.ค.2563
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม ENV
● 14 ม.ค.2563
ประชุมหัวหนา / รองหัวหนาหนวยงาน
● 16 ม.ค.2563
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร HRD
● 16-17 ม.ค.2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA)

● 17 ม.ค.2563
● 21 ม.ค.2563
● 21 ม.ค.2563
● 23 ม.ค.2563
● 27 ม.ค.2563
● 29 ม.ค.2563
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 1 ธ.ค. - 31 ม.ค.2563
● ๒ ธ.ค. - 31 ม.ค.2563
● ๑6 ธ.ค. - ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓
● ๑6 ธ.ค. - 4 ก.พ.๒๕๖๓
● 24 ม.ค. - 25 ก.พ.2563
๓. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 24 ม.ค.๒๕63

ปงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด ที่ สสจ.เลย
ประชุมกรรมการ IAC
ออกหนวยอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ บานปากโปง ตําบลปากหมัน
ประชุมกรรมการสารสนเทศ IMT
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ QMT
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได FIN
ประชุมกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด PTC
แพทยเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.รามาธิบดี หญิง 1 คน
นักศึกษากายภาพบําบัด ม.ขอนแกน หญิง ๒ คน
นักศึกษาแพทยป 4 รพ.รามาธิบดี รวม ๗ คน
นักศึกษาเภสัชศาสตร ม.นเรศวร หญิง 2 คน
นักศึกษาแพทยป 4 รพ.รามาธิบดี รวม 8 คน
นักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท “บริหารทางทันตกรรม” มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํานวน 10 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดสิ่งแวดลอม
เพื่อผูสูงอายุ และกลุมเปราะบางในสถานบริการสาธารณสุข และทันต
กรรมชุมชน

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4,788,131.517 บาท คิดเปน 1.8 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 94.6 : 5.4 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 37.8 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 19.2 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 1,365,754.83 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 7,059,690.33 บาท (88.46%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
916,212.13 บาท (11.48%)
○ หนวยงานภายนอก
4,986.20 บาท (0.06%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานการตรวจสอบเวชภัณฑคงคลังประจําเดือน ธันวาคม 62
รายการ

จํานวนรายการที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.36%)

60 (100%)

0

วัสดุการแพทย

28 (9.59%)

28 (100%)

0

3.5.3 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital ประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 17 ตัวจาก 20 ตัว คิดเปนรอยละ 85

หมายเหตุ

สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดที่ RDU Report 63_Dansai Hospital_Shared
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 เรื่องการใหบริการยาเสริมธาตุเหล็กในเด็ก 6 เดือน - 5 ป และในเด็กนักเรียน
- เด็ก 6 เดือน - 5 ป ใหผูปกครองใหเด็กรับประทานอาทิตยละ 1 ครั้ง โดยการลงทะเบียนผานระบบให
อสม.นําไปใหผูปกครองในเขตรับผิดชอบ
- เด็กนักเรียน ใหครูจาย 1 เม็ดตอสัปดาห
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 กลุมงานการพยาบาล
1. สรุปการประชุม (VDO-Conference) เครือขายการพัฒนาคุณภาพบริการจังหวัดเลย วันอังคารที่ 24 ธ.ค.62
1.1. แนวทางการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการจังหวัดเลย ป 2563 ใหมีการจัดเตรียมขอมูล
เพื่อบันทึก (1 ต.ค.62 - 30 มิ.ย.63) กําหนดใหเขาบันทึกขอมูลเริ่ม 1 - 21 ก.ค.63 สําหรับเขต 8
กําหนดใหเขาบันทึก 8-14 ก.ค. 63
1.2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในระบบการกํากับ นิเทศ ติดตามและนิเทศทางการพยาบาล โดยใชระบบ
การประเมินไขว จากภายนอก เขต 8 กําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.63 โดย
จังหวัดเลย จะจัดใหมีกิจกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาล ป 2563 ใชการประเมินแบบไขวจาก
หนวยงานภายนอก โรงพยาบาลชุมชนระดับเดียวกันประเมินกันเอง โรงพยาบาลที่เปน Node ก็ประเมิน
โรงพยาบาล Node เหมือนกัน เชน รพร.ดานซาย / ร.พ.เชียงคาน /ร.พ.วังสะพุง ซึ่งจะตองดําเนินการทั้ง
11 งานใหแลวเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม (โดยใชแบบประเมินของกองการพยาบาล 2554) กลุมการ
พยาบาลรพร. ขอเขารวมและรับการประเมินในวันดังกลาว (เปาเขต 8 ทุกร.พ.ตองผานการประเมิน
คุณภาพบริการพยาบาลจากสํานักการพยาบาล ภายในป 2564)
2. กําหนดการออกหนวยแพทย พอสว. บานปามวง ตําบลอิปุม วันศุกรที่ 17 ม.ค.63 มีรายชื่อผูรวมออกหนวย ดังนี้
1) นพ.ภักดี สืบนุการณ
2) นางสาวดาริน จึงพัฒนาวดี
3) นางสุขใจ ชอรักษ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 เรื่องประกาศอัตราคาบริการรถพยาบาลสงตอผูปวย ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยไดแจงใหกับจุดบริการ
ตางๆ ทราบ พรอมทั้งแจกประกาศเพื่อเตรียมชี้แจงผูรับบริการเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องติดตามการอนุมัติ การเรียกเก็บสวนเกินอัตราคาบริการสวนตางที่เบิกไมได และการแจงประกาศวันที่บังคับใช (วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2563) โดยสงหนังสือราชการใหกับหนวยงานราชการตางๆ ในเขตอําเภอดานซายเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และกําหนดใหผูเกี่ยวของ
4.3 การจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง ดานซายมินิมาราธอน รวมพลังคนรักษสุขภาพ ประจําป พ.ศ.2563 วันอาทิตยที่ 12 ม.ค
.63 ณ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลดานซายและพื้นที่ใกลเคียง
มติที่ประชุม รับทราบมอบหมายใหคุณอภิชาติ เปนผูประสานงาน
4.4 การจัดงานวันเด็ก ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย สถานที่จัดงาน เทศบาลดานซาย จัดที่อําเภอดานซาย
เทศบาลศรีสองรัก จัดที่เทศบาล ในสวนของ รพร.ดานซาย จัดที่บริเวณสนามขางอาคารปนสุข
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การจัดกิจกรรมมหกรรมคัดกรองโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดีในวันที่ 9 ก.พ.63 กลุมเปาหมาย 900 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 15.05 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 4 ก.พ.2563
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

