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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ครั้งที่   3/2560 

วันท่ี   8   ธันวาคม      พ.ศ.2559   เวลา   14.00   น.  

ณ   หองประชุมหนอไมหวาน 

…………………………………………………………………….……………………………… 

รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นพ.ภักดี  สืบนุการณ ผอ.รพร.ดานซาย 

2. พญ.ทิพพาวดี  สืบนุการณ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นพ.สันทัด  บุญเรือง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

4. นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

5. นายอภิชัย  อุประ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

6. นางสุขใจ  ชอรักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

7. น.ส.เยาวพา สิงหสถิตย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

8. ภญ.ดาริน  จึงพัฒนาวดี เภสัชกรชํานาญการ 

9. ทพ.กฤษดาพันธ  จันทนะ ทันตแพทยชํานาญการ 

10. วาท่ี   ร.ต.เดชา  สายบุญตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

11. นางสุรินทร  สอนศรียา นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 

12. วาท่ี   ร.ต.อภิชาต ิ ดีดานคอ เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน 

13. นายสมัคร  ศรีบุตตา เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน 

ผูไมมาประชุม 

1. นายไพโรจน  ทองคํา แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

2. นางอรอุมา  อุมารังษี นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

ผูรวมประชุม 

 
 

วาระที่   1    เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1. เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม    ปสน. 

● เนนการจัดซื้อจัดจางงบเหลือจายหลังปงบ   2558   ตองลงขอมูลใหทันเวลา 

1.2. เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม    กวป . 

● การเตรียมความพรอมของหนวยงาน   ในโอกาสที่รัชกาลที่   10   ขึ้นครองราชย      เนน   ใหแจง

บุคลากรอยาหลงเชื่อขาวลือ   นอกจากหนังสือราชการอยางเปนทางการ   เทานั้น 

● การดําเนินงาน   PCC   ใหแลงเสร็จใน   มี.ค.   60   เนน   seamless   ระหวาง   รพช.   และ   รพ.สต. 

● การบําบัดผูติดยาเสพติด   จํานวนจะมีมากขึ้น   (ทั้งจังหวัด   ตอนน้ี   58   ราย)เพราะจะไดรับโอนผู

ปวยจากสนง.คุมประพฤติมารักษา   ของรพร.ดานซาย   จํานวนผป.ยังนอย   เพราะไมไดคนหาเชิงรุก 

มีเฉพาะที่สมัครใจเทานั้น 

● มหกรรมการแพทยแผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดเลยรับเปนเจาภาพ   จัดที่

https://203.157.173.9/psn/file/meeting%2030%2011%2059.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aJ8mcxdwEGvMT6c6qswM3eA8AGh2cMLgh28IkRyAtwE/edit
https://docs.google.com/document/d/1aJ8mcxdwEGvMT6c6qswM3eA8AGh2cMLgh28IkRyAtwE/edit
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   วันที่   2731   ม.ค.   2560 

● การเขมงวดเรื่องการลาออกของบุคลากร   ตองยื่นลวงหนากอน   30   วัน   และไมควรใหออก   กอนมี

คําส่ังพรอมทั้งตรวจภาระทางการเงินท่ีมีอยูใหละเอียด   ดวยบางรายสรางความเดือดรอนใหผูคํ้า

ประกัน 

1.3. คณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   (วปอ.)   รุน   2550   บริจาคเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช   สาขาดานซาย   วันท่ี   10   ธันวาคม   2559   จํานวนเงิน   1,409,807   บาท 

วาระที่    2   เรื่องรับรอง   รายงานการประชุม    ครั้งที่   2/2560  

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมรับรอง  
 

วาระที่    3   เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1      กรรมการบริหารคุณภาพ 

3.1.1  รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ   เดือน   พฤศจิกายน   2559   (เอกสารหมายเลข   2) 

3.1.2 รายงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย    ประจําเดือน   พ.ย.   59 

3.1.3 คณะทํางานโครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ขอเขาเยี่ยมการดําเนิน 

งานตรวจคัดกรองและรวมวางแผนดําเนินการตรวจคัดกรองรวมกับทีมของโรงพยาบาล ในวันที่   

9   ธ.ค.59   เวลา   13.0016.00   น. 

3.2  ฝายบริหารงานทั่วไป 

เร่ืองแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ

3.2.1 งานการเงิน 

1. รายงานสถานการณการเงิน   ประจําเดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.2.2 งานพัสด ุ

1. รายงานวัสดุคงคลังประจําเดือน   ต.ค.59   รายงาน   ณ   วันที่   1   พ.ย.59 

รายการ  ยอดยกมา  รับเขา  จายออก  คงเหลือ 
ยา   คลังพัสดุ  24,156.70  0.00  6,109.40  18,047.30 
เวชภัณฑที่มิใชยา   คลังพัสด ุ 0.00  3,235.68  1,078.56  2,157.12 
เวชภัณฑที่มิใชยาคลังกายภาพ  96,786.00  62,520.00  7,250.00  152,056.00 
วัสดุการแพทย   ออกซิเจน  0.00  153,625.00  153,625.25  0.00 
วัสดุการแพทย   LAB  43,715.80  39,819.10  27,088.60  56,446.30 
วัสดุการแพทย  115,407.26  171,200.00  36,122.00  250,485.26 
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  213,745.35  505,092.23  177,687.40  541,150.18 
วัสดุสํานักงาน  179,751.82  49,422.00  20,210.27  208,963.55 
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 12,910.00  540.00  540.00  12,910.00 
วัสดุคอมพิวเตอร  9,440.00  45,720.00  11,720.00  43,440.00 
วัสดุงานบานงานครัว  160,576.38  243,140.70  107,253.64  296,493.14 

https://docs.google.com/document/d/1OABP3EZ5Ylf15GFBZJ6PY_PV3h5d2HH9dEtANPpX1kU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhs4R-l_n3Cbd-TEbS8D-vrK8H5yO7pT6c4eT0LJwIU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-9XwbS91QRpN1BlSm9ha2pIVHM/view?usp=sharing
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วัสดุบริโภค  0.00  207,557.00  206,507.00  1,050.00 
วัสดุกอสราง  16,800.00  14,850.00  3,750.00  27,900.00 
วัสดุอ่ืน  1,020.00  0.00  0.00  1,020.00 
วัสดุทันตกรรม  198,191.48  11,262.00  47,818.10  161,635.38 

รวมทุกประเภท  1,072,500.79  1,508,015.62  822,422.39  1,773,094.23 
 

3.2.4 งานการเจาหนาท่ี 

1. น.ส.จิตราภา      ภูสถาน   พนง.ชวยเหลือคนไข   งาน   หอผูปวยใน   2   ลาออก   1   ม.ค.2560 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.3  ฝายแผนงานและประเมินผล 

3.3.1 งานแผนงาน   ประจําเดือน   ธันวาคม   2559 

1. ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาลกําหนดการประชุม/อบรม   ประจําเดือน  

➢ 6   ธ.ค.59 ประชุมโครงการพัฒนาระบบบัญชี   รพ.สต. 

➢ 8   ธ.ค.59 ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

➢ 1314   ธ.ค.59      ประชุมเชิงปฏิบัติการ   โครงการสรุปบทเรียนการทํางานของกระบวนกร 

➢ 13   ธ.ค.59 ประชุม   ICN   ที่   สสจ.เลย 

➢ 13   ธ.ค.59 ประชุมระบบVedio   Conference   การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ 

➢ 13   ธ.ค.59 ประชุม   กก.สารสนเทศ   (IMT) 

➢ 14   ธ.ค.59 ประชุมโครงการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   ที่   สสจ.เลย 

➢ 19   ธ.ค.59 ประชุม   กก.สิ่งแวดลอม   (ENV) 

➢ 20   ธ.ค.59 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการเอดส&วัณโรค   จ.อุดรธาน ี

➢ 20   ธ.ค.59 ประชุมเครือขายงานรังสีวินิจฉัย   สสจ.เลย 

➢ 22   ธ.ค.59 ประชุมพัฒนาฯการบันทึกขอมูล   HOSxP   /HOSxP   PCU   สสจ.เลย 

➢ 28   ธ.ค.59 ประชุม   กก.จัดการความรู   (KMT) 

➢ 29   ธ.ค.59 ประชุม   กก.บริหารคุณภาพ   (QMT) 

3.3.2  หนวยงานขอศึกษาดูงาน   ประจําเดือน  

➢ งาน   ICT   สสจ.สุพรรณบุรี   10   คน   ศึกษาดูงานระบบขอมูล   HDC   วันที่   20   ธ.ค.59 

3.3.3 รับฝกงาน   /   อบรม   ประจําเดือน 

➢ แพทยแผนไทย จบใหม สสจ.เลย ขอฝกประสบการณ 2 รุนๆ ละ 56 คน ระหวางวันที่                   

14   พ.ย.2   ธ.ค.59   และ   6      23   ธ.ค.59 

➢ แพทยประจําบาน รพ.รามาธิบดี ปฏิบัติงานท่ีฝายเวชปฏิบัติครอบครัว หญิง 1 คน           

ระหวางวันท่ี   1   ธ.ค.59      31   ม.ค.60 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.4      กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

3.4.1 นักศึกษาแพทยชั้นปที่   3   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   มาฝกปฏิบัติงานวันที่   817 
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ธันวาคม   2559      ทั้งหมด   20   คน   ชาย   10   คน   หญิง   10   คน      อาจารยที่ปรึกษา      อ.นพ.นวนรรน 

ธีระอัมพรพันธุ      ออกชุมชน   คือ   บานหวยตาด   หมูที่   2   ตําบลโคกงาม 

3.4.2  รายงานความกาวหนาขยายโครงการหนังสือเลมแรก   (bookstart)      เร่ิมแจกถุงหนังสือ   วันที่   6 

ตุลาคม   2559   แจกถุงหนังสือไปแลว   73   ครอบครัว   โดยไดประสานงานกับ   กศน.   ในการออก

เย่ียมครอบครัวโดยมีแบบประเมินโครงการงายๆเปนคูมือในการเยี่ยมครอบครัว   ทั้งนี้ใช   email 

ในการประสานงาน 

3.4.3  รายงานภัยสุขภาพ   อําเภอดานซาย      ประจําเดือน   พฤศจิกายน   2559 

สรุปรายงานสถานการณโรคมือเทาปาก   อําเภอดานซาย   ระหวางวันที่   1   มกราคม   2559   ถึงวัน

ท่ี   8   ธันวาคม   2559   ไดรับรายงานผูปวย      จํานวนทั้งสิ้น   46   ราย      คิดเปนอัตราปวย   90.5   ตอ

ประชากรแสนคน   เปนเพศชาย   26   ราย   เพศหญิง   20   ราย      กลุมอายุที่พบสูงสุด   คือ   กลุมอายุ   0 

   4   ป   จํานวน      45   ราย   รองลงมา   คือ   กลุมอายุ      5      9      ป   จํานวน      1   ราย   โดยพบผูปวยเดือน 

กุมภาพันธ      3   ราย   มิถุนายน   7   ราย   กรกฎาคม   12   ราย   สิงหาคม   3   ราย   กันยายน   2   ราย 

ตุลาคม   3   ราย   พฤศจิกายน   11   ราย   และ   ธันวาคม      5   ราย      ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุด   คือ 

ตําบลโคกงาม   อัตราปวยเทากับ   332.67      ตอประชากรแสนคน      รองลงมาคือตําบลนาดี      ตําบล

โปง      ตําบลโพนสูง      ตําบลดานซาย      ตําบลปากหมัน      ตําบลวังยาว      และตําบลกกสะทอน 

อัตราปวยเทากับ      167.34   ,      129.91   ,      82.14   ,      70.66   ,      61.16   ,      53.05   และ      27.97         ตอ

ประชากรแสนคน   ตามลําดับ      ซึ่งศูนยระบาดวิทยาอําเภอดานซาย   ไดแจงขอมูลการระบาด   ให 

รพ.สต.แลว   และให   สสอ.ดานซาย   กํากับในการดําเนินงานควบคุมและเฝาระวังโรค   เนนในกลุม

เด็กอายุตํ่ากวา   5   ป 

3.5   ฝายเภสัชกรรมชุมชน 

3.5.1  รายงานการตรวจสอบภายในคลังเวชภัณฑ  

จํานวนรายการที่ตรวจสอบยอดคงคลัง  ถูกตองตามบัญชี   (รายการ)  ไมถูกตองตามบัญชี   (รายการ) 

ยา   89      (14.9%) 

วัสดุการแพทย   76   (27.7.8%) 

89   (100%) 

76   (100%) 

0   รายการ      (0%) 

0   รายการ      (0%) 

 

3.5.2  รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนพฤศจิกายน   2559 

● รายการยา   เขาออก   บัญชียาโรงพยาบาล 

 รายการยาเขา   3   รายการ   ไดแก 

 Drotaverin   (NED)      แทน   Hyoscine   (ED)   เนื่องจากราคาถูกกวา 

 Sodium   Nitroprusside   (ED)   ตามเกณฑ   RDU   Hospital 

 Triferdine   150   (ED)   ใชในหญิงตั้งครรภที่กิน   ObiminAZ   ไมได 

 รายการยาออก   2   รายการ   ไดแก   Hyoscine   tab.(ED),   Nitroglycerine   inj.   (NED) 

สรุป   บัญชียาโรงพยาบาล      412   รายการ   เปนยาในบัญชียาหลัก   387   รายการ   ยานอก

บัญชียาหลัก   25   รายการ   (ED:NED=93.9:6.1) 

● มูลคาการจัดซื้อ 
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ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 1,891,620.42  บาท 

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 148,695.20  บาท 

วัสดุการแพทย 318,710.00  บาท 

● มูลคาการเบิกจาย 

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 1,867,884.88  บาท 

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 85,467.80  บาท 

วัสดุการแพทย 285,609.20  บาท 

วาระที่   4   เรื่องอื่นๆ 

4.1 ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพเมืองดานซาย สนับสนุนบุคลากรเพ่ือรวมจัดกิจกรรมจักรยานงาน “ปนวัดใจ     

สัมผัสไอหนาว เคลาสายหมอก ชมดอกซากุระเมืองไทย ที่ภูลมโล อําเภอดานซาย จังหวัดเลย” ในวัน           

อาทิตยท่ี 25 ธันวาคม 2559 เสนทางเริ่มตนจาก องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน ไปเขาเสนชัยที่           

ยอดภูลมโล   ระยะทางประมาณ   22   กิโลเมตร   โดยมีผูวาราชการจังหวัดเลย   เปนประธานในพิธ ี

4.2 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ดานซาย มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 โดยเทศบาลตําบลดานซาย กําหนดใหจัดใน           

วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2560 โดยกําหนดใหมีรุนการแขงขันเพิ่มมากขึ้น (เปลี่ยนแปลงระยะหางของ         

อายุระหวางรุนจาก   10   ป   เปน   5   ป)  

ปดประชุม          เวลา   16.00   น. 

วันประชุมคร้ังตอไป          วันพฤหัสบดีท่ี   5   มกราคม   2560 

 

 

……………………………………….. 

                              (วาที่   ร.ต.อภิชาติ      ดีดานคอ) 

                                                                                                         ผูบันทึกการประชุม 

 

                                                                                                   ………………………………………. 

                                                                                                   (นายอภิชัย      อุประ)   

                                                                                                ผูตรวจบันทึกการประชุม 


