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ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
………………………….……………………………………
คณะกรรมการที่เข้าประชุม
1. นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
2. นางพิกุลแก้ว คายอด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
3. นางสุวภัทร กล่อมสกุล
เภสัชกรชานาญการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ยาใจ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
5. นางสาวญาณิศา บุญสวรรค์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6. นางสาวรัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
8. นางภาวิณี ปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. นายสมยศ สมประสงค์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
เริ่มประชุม

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ

ลาอุปสมบท

เวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1 เนื่องจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาด จึงเน้นย้าเรื่องการฉีดวัคซีนในการป้องกันการ
ติดเชื้อของโรคพิษสุ นัขบ้า ในกรณีผู้ป่วยถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมกัด และได้รับการฉีดวัคซีน
ขอให้งาน ER ติดตามผู้ป่วยมาฉีดวัคซีนให้ครบตามจานวน
๑.๒ โครงการหลวง (ด้านสาธารณสุข) ในจังหวัดน่าน ปัจจุบันดาเนินงานอยู่ทั้งสิ้น 9 อาเภอ
13 ตาบล 86 หมู่บ้าน โดยมีงบประมาณในปี 2561 จานวน 511,500 บาท มีการดาเนินงานอยู่ 3 ด้าน
คือ 1) พัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ดาเนินงานที่ อาเภอเมือง อาเภอปัว และอาเภอท่าวังผา
๒) พฤติกรรมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ดาเนินงานที่ อาเภอเมือง อาเภอนาน้อย อาเภอนาหมื่น อาเภอ
สันติสุข อาเภอบ่อเกลือ และอาเภอแม่จริม 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค NCD ดาเนินงานที่ อาเภอสันติสุข
และอาเภอแม่จริม โดยโครงการหลวงจะเป็นโครงการหลัก และโครงการตามพระราชดาริ หรือโครงการอื่นๆ
จะอยู่ภายใต้โครงการหลวงทั้งหมด ซึ่งใจความสาคัญของการดาเนินงานโครงการหลวงหรือโครงการอื่นๆ คือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และแต่ละโครงการต้องพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ ต้องมีการ
ถอดบทเรียน โดยการสะท้อนปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา และการประเมินความสาเร็จของโครงการ
1.3 การพัฒนา...

-21.3 การพัฒนาการเด็ก 0 - ๕ ปี จะมุ่งเน้นเด็ก 3-5 ปี ซึ่งศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เนื่องจากสามารถศึกษาพฤติกรรมของเด็กได้อย่างชัดเจน ทาให้ง่ายต่อการพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าว
1.4 สมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ขอประชาสัมพันธ์และขอความช่วยเหลือ กรณีบุตรชาย
ของนายประสิทธิ์ คนสูง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาวี อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตารวจ ด้วยภาวะเกลือแร่ในร่างกายต่า เนื่องจากโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวต้องทาการฟอกไตแบบพิเศษ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้วันละ 20,000 บาท
1.5 เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 1 มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนจัดตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและ
ทุรกันดารหลายแห่ง แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญมากขึ้น ประชาชนสามารถเดินทางมารักษาพยาบาล
ในหน่วยบริการที่มีความพร้อมมากกว่า ท่านผู้ตรวจฯ จึงมี แนวคิดว่าในอนาคตอาจจะยุบเลิกสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายจากการดาเนินงานของสถานบริการนั้นๆ
1.6 การตรวจคัดกรองวัณโรคในเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ ต้องดาเนินการตรวจให้ครบทุกคน
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสะสมเชื้อโรค และนาไปสู่การติดเชื้อวัณโรคได้
1.7 สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ วิกฤตการเงินอยู่ในระดับ
0-1 ซึ่งอยู่ในระดับดี และได้รับเงินสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ มอบหมายให้งานการเงินและบัญชีวิเคราะห์ระยะเวลาทีส่ ามารถดาเนินงานได้โดยมีสภาพคล่องทางการเงิน
1.8 การปรับแผน Plan fin ในส่วนของการลงทุน หากเป็นไปได้ไม่ควรปรับแผนฯ เนื่องจาก
การปรับแผนฯ ทาให้เกิดความล้าช้า แต่หากมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับแผนฯ ก็ให้เสนอเพื่อพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนช่วงวันหยุดสงกรานต์ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนที่ได้รับอนุมัติจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
1.9 การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งมีการตรวจหาสารปนเปื้อนที่มีผลกระทบ
ต่อร่างกายทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ 1) สารกาจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) จาแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มไพรีทรอยด์ และกลุ่มออร์กาโนคลอลีน 2) สารบอแรกซ์ 3) สารฟอกขาว (โซเดียม
ไฮโดรซัลไฟต์) 4) สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) 5) สารฟอร์มาลิน (น้ายาดองศพ) ๖) สารเร่งเนื้อแดง (ซาลบูตามอล)
- ปัจจุบันกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ได้ดาเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ 1) สารกาจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และกลุ่มคาร์บาเมต ส่วนในกลุ่มไพรีทรอยด์และกลุ่มออร์กาโนคลอลีน ซึ่งมีเทคนิคการตรวจหาที่สลับซับซ้อน
จึงต้องขอความร่วมมือ ในการตรวจหาจากมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 2) สารฟอกขาว
3) สารฟอร์มาลิน
- จากการสุ่มตรวจวัตถุดิบในการประกอบอาหารของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จานวน
16 ตัวอย่าง ไม่พบสารฟอร์มาลินและสารฟอกขาว ส่วนสารกาจัดศัตรูพืช ไม่พบ จานวน 8 ตัวอย่าง และพบใน
ระดับปลอดภัย จานวน 7 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ระหว่างรอสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดซื้อชุดตรวจหาสาร
ปนเปื้อนให้แต่ละหน่วยบริการนั้น มีข้อแนะนาให้ล้างวัตถุดิบทั้งหมดด้วยผงฟู เพื่อลดสารปนเปื้อน และควรหา
แนวทางการจัดซื้อชุดตรวจฯ จากเงินบารุงของโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินงาน
1.10 กรณี นางสาวนภาพร สุยะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ ขอรับส่วนต่างค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายย้อนหลัง ในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
เดือนละ 300.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200.- บาท และทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้ทาหนังสือ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการขอรับส่วนต่างค่าตอบแทนย้อนหลัง ไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับ
คาแนะนาให้เบิกจ่ายส่วนต่างค่าตอบแทนดังกล่าวจากเงินสวัสดิการของทางโรงพยาบาล จึงขอหารือในที่ประชุม
ครั้งนีว้ า่ เห็นด้วยที่จะเบิกจ่ายตามคาแนะนาหรือไม่และหากเห็นด้วย ควรให้เหตุผลการเบิกจ่ายครั้งนี้อย่างไร
ในส่วนของ...

-3ในส่วนของคณะกรรมการฯ นั้น ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว และจะนาไปทบทวนเพื่อหาข้อสรุปในการประชุม
ครั้งต่อไป
1.11 เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบโครงการยาเสพติดให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่
4 มกราคม 2561 ซึง่ ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ระดับจังหวัด 20% จานวน 2 รายการ ได้แก่
1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 550,000 บาท
(อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจากทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)
2) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จานวน 1 เครื่อง วงเงิน
260,000 บาท (ดาเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ)
ระดับหน่วยบริการ 70% จานวน 6 รายการ ได้แก่
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สาหรับงานประมวลผล จานวน 8 เครื่อง ราคาต่อ
หน่วย 16,000 บาท วงเงิน 128,000 บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกับการกาหนดคุณลักษณะส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพิจารณา)
2) ซ่อ มแซมเตาเผาขยะทั่ว ไป จานวน 4 แห่ง ราคาต่อ หน่ว ย 14,2 23 บาท
วงเงิน 56,892 บาท (อยู่ระหว่างการประสานกับ รพ.สต. เพื่อร่วมกันดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
3) เครื่อ งขุด หิน ปูด (P10) จานวน 2 เครื่อ ง ราคาต่อ หน่ว ย 25,000 บาท
วงเงิน 50,000 บาท (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ)
4) เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโ ลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง ราคาต่อ
หน่วย 150,000 บาท วงเงิน 150,000 บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการกาหนดคุณลักษณะ)
5) เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
ราคาต่อหน่วย 150,000 บาท วงเงิน 150,000 บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ)
6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 20,000 บีทียู ราคาต่อหน่วย 30,600 บาท วงเงิน 30,600 บาท (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการขออนุมัติติดตั้ง)
3.2 การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ข้อที่ 6.2)
3.3 การพัฒนาระบบบริการ อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)

ระเบียบวาระ...

-๔ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึง่ ขณะนี้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยต้องผ่านการประเมินแบบสารวจการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (EBIT 1-11) การประเมินเพื่อวัดระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ดังนั้น โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะหน่วยงานในสังกัด จาเป็นต้องดาเนินการตามนโยบายเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แต่กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อหาแนวทางการป้องกันต่อไป และให้ดาเนินการจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่
โปร่งใสยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
๕.1 พิจารณาการปรับปรุงความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
ตามหนังสือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.001.7/1685 ลงวันที่ 27
มกราคม 2561 ขอให้หน่วยบริการปรับปรุงความเสี่ยงรอบ 12 เดือน นั้น ฝ่ายเลขาฯ ขอให้คณะกรรมการฯ
ร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงความเสี่ยงดังกล่าว
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติให้แต่ละกลุ่มงานเร่งปรับปรุงความเสี่ยงในเกิดขึ้นภายใน
กลุ่มงานและนาเสนอสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านต่อไป
๕.2 พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ตามหนังสือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0032.004/404 ลงวันที่
25 มกราคม 2561 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ฝ่ายเลขาฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติให้ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคดาเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) กาหนดนโยบายการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
๒) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดกรอบแนวทางและมาตรการ และจัดทาแผนงาน/โครงการ
ซึ่งอาจเป็นแผนงานประจาปี หรือแผนระยะยาว ๓ - ๕ ปี ในการขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยง/หรือบูรณาการการ
ทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) ประกาศ สื่อสารนโยบาย ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๔) ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๕) กาหนดเมนู อ าหารล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย ๒ เดื อ น และจั ดท ารายการอาหารหมุ นเวี ย น
ล่วงหน้าอย่างน้อยทุก ๑ เดือน ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบ และตามฤดูกาลที่มีในพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีเมนูชูสุขภาพ
โดยรวบรวมชนิดและปริมาณของวัตถุดิบ ที่ต้องการล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน และประสานแหล่งผู้ผลิต ฯ
หรือกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต เพื่อวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า รวมทั้งกาหนดวิธีการขนส่ง การจัดเก็บ
๖) จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อต่อการดาเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
กับระเบียบและวิธีปฏิบัติ
๗) มีการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์ และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม) ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สด หากพบว่ามี
สารปนเปื้อนให้ดาเนินการปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
๘) มีการตรวจ...

-๕๘) มีการตรวจสอบคุณภาพประจาปี โดยจัดทาแผนการตรวจเฝ้ าระวังร่ว มกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๙) มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบประเมินมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลชุมชนผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
๑๐) พิจารณาจัดให้มีพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP หรือที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยตามความเหมาะสม ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
๕.3 พิจารณารายละเอียดการใช้เงินสวัสดิของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียติ
ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาการบริหารเงินสวัสดิการของโรงพยาบาล
ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1) เงินสดในมือ จานวน 2,245.50 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
2) เงินฝากธนาคาร (บัญชีสวัสดิการโรงพยาบาลเฉลิมฯ) เล่มที่ 1 จานวน 9,865.61 บาท
(เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
๓) เงินฝากธนาคาร (บัญชีโรงพยาบาลเฉลิม ฯ) เล่มที่ 2 จานวน 180,447.74 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
จากยอดคงเหลือจะเห็นได้ว่าบัญชีเงินฝากสวัสดิการโรงพยาบาล เล่มที่ 2 มียอดเงินอยู่
เป็นจานวนมากและยังไม่เคยเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการตามระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ จึงขอหารือที่ประชุมในการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
บัญชีเงินฝากสวัสดิการโรงพยาบาล เล่มที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ
มติ ที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติให้จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมกันดาเนินการ
กาหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
๕.4 พิจารณาการอัตรากาลังของงาน OPD สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
หัว หน้ากลุ่มงานการพยาบาล ขอให้คณะกรรมการฯ ร่ว มกันพิจารณาอัตรากาลังของงาน
OPD สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากรในกลุ่มงาน โดยขอความเห็นชอบ
ที่จะมอบหมายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้ดาเนินการ
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติรับข้อเสนอหลักการไว้พิจารณา แต่ทั้งนี้ ให้รออัตรากาลังที่
จะได้รับการบรรจุใหม่ในรอบถัดไป มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
6.1.1 ความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติในการใช้ยาไม่ตรงกับผู้ป่วย เนื่องจากความผิดพลาดใน
การตรวจเช็คของแต่ละจุด ทาให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายกับผู้ป่วย รวมถึงการบันทึกข้อมูลการใช้ยาและการ
ทาหัตถการ ซ้าหรือไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบหรือเรียกเก็บเกินจากความเป็นจริง
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติเน้นย้าให้ผู้ปฏิบัติตรวจเช็คข้อมูลการรักษาพยาบาลอย่าง
เคร่งครัดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และให้จัดทาบันทึกขอแก้ไขข้อมูลการรักษาพยาบาล กรณีบันทึก
ข้อมูลการใช้ยาและการทาหัตถการ ซ้าหรือไม่ครบถ้วน เพื่อเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานและผู้อานวยการรับทราบ
และพิจารณา ทั้งนี้ จะจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
๖.๑.๒ การสนับสนุน...

-66.1.2 การสนับสนุนยาในการออกหน่วยอาเภอยิ้ม โรงพยาบาลควรให้การสนับสนุน
ต่อไปหรือไม่
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนยาในการออกหน่วยอาเภอยิ้มใน
พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งนี้ หากเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ ให้ยกเลิกการออก
ตรวจและไม่ให้การสนับสนุนยา โดยจะตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง เพื่อเสนอให้ทุกส่วนราชการ
ร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
6.1.3 Hard Collar ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากสูญหายระหว่างการ Refer และ
บางชิ้นเปื้อนเลือดจนไม่สามารถใช้งานต่อได้
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ มีมติให้จัดซื้อตามแผนฯ และเน้นย้าผู้ปฏิบัติในการดูแลรักษา
6.2 หัวหน้างานการเงินและบัญชี แจ้งข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Risk Scoring = ๐
๒) Cash Ratio = 1.60
3) ประสิทธิภาพในการทากาไร ≥ค่ากลาง = 2.87 ค่ากลาง = 18.00
4) อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน ≥ค่ากลาง = 2.๕๖ ค่ากลาง = 1๑.๒๕
๕) ระยะเวลาการถัวเฉลี่ยในการชาระหนี้การค้ากลุ่มบริการ
Cash < 0.8 P > 180 Cash > 0.8 P > 90 = 106.41
6) ระยะเวลาการถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. ≤ 60 = 35
7) ระยะเวลาการถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง ≤ 60 = 103
8) การบริหารสินค้าคงคลัง ≤ 60 = 128
๙) Grade = D
10) RG+ ก.พ. 61 = OD
ปิดประชุม เวลา 17.30 น.

(นางภาวิณี ปัญญา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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