รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 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. นางเปรมศรี
สาระทัศนานันท
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
5. นางสุขใจ
ชอรักษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
6. นางวิมลมาศ
พงษอํานวยกฤต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
7. ภญ.ดาริน
จึงพัฒนาวดี
เภสัชกรชํานาญการ
8. นางสาวเยาวพา สิงหสถิต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
9. วาที่ ร.ต.เดชา
สายบุญตั้ง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
10. นายไพโรจน
ทองคํา
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
11. นางอรอุมา
อุมารังษี
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
12. นางสุรินทร
สอนศรียา
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
13. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ
ทันตแพทยชํานาญการ
ผูไมเขารวมประชุม
1. วาที่ ร.ต.อภิชาติ ดีดานคอ
ประชุมเตรียมงานเดิน-วิ่ง ดานซายมินิมาราธอน
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากทีประชุ
่ ม กวป.
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากทีประชุ
่ ม ปสน.
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 3/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ธ.ค. 2561 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ลําดับ
วันที่บริจาค
ที่
1
2
3
4

19/12/2561
24/12/2561
26/12/2561
26/12/2561

1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช แจงกําหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ประจําป 2562 จํานวน 10 แหง โดยไดกําหนดตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ดานซาย ในวันที่ 6 ก.พ.2562 และขอสงเอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม ผลการดําเนินงานยอน
หลัง 2 ป (พ.ศ.2560-2561) เพื่อใหคณะกรรมการมูลนิธิไดศึกษาลวงหนาในประเด็นดังนี้
1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ความกาวหนาการพัฒนางานสําคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
3. ผลการแกไขปญหาอุปสรรคในการใหบริการและการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะ
กรรมการตรวจเยี่ยมครั้งที่แลว
4. แผนการดําเนินงานสําคัญในรอบ 2 ป (พ.ศ.2562-2563) ตอไป
5. ปญหาดานการเงิน งบประมาณและสนับสนุนที่ตองการ
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การเพิ่มคาจางกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ไดรับการจาง ณ วัน
ที่ 1 ต.ค.56 โดยใหปรับเพิ่มคาจางตามอายุงานขณะเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ใหมีผลตั้งแต 1
ต.ค.2561 ดังนี้
1. อายุงาน 5 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป ใหปรับเพิ่มคาจาง 150 บาท
2. อายุงาน 10 ป ขึ้นไป แตไมถึง 15 ป ใหปรับเพิ่มคาจาง 250 บาท
3. อายุงาน 15 ป ขึ้นไป แตไมถึง 20 ป ใหปรับเพิ่มคาจาง 350 บาท
4. อายุงาน 20 ป ขึ้นไป
ใหปรับเพิ่มคาจาง 450 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3. รายงานแสดงขอมูลการรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส(e-Donation) ประจําเดือน ธ.ค.61
ชื่อผูบริจาค (บุคคล
ชื่อผูบริจาค
มูลคาเงินสด
มูลคาทรัพยสิน
วัตถุประสงค
ธรรมดา)
(นิติบุคคล)
(บาท)
(บาท)
น.ส.นันทวรรณ ศรีฟอง
พ.ญ.อัญชลี ลี้พูลทรัพย
นางลัดดาวัลย กาญจนชัยภูมิ
นางพนมรักษ วรรณวิทยาภา

-----

=หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยหกบาทถวน=

2,000.00
2,506.00
10,000.00
5,000.00

0
0
0
0

19,506.00

-

ไมระบุวัตถุประสงค
ไมระบุวัตถุประสงค
ไมระบุวัตถุประสงค
ไมระบุวัตถุประสงค

3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือนพฤศจิกายน ป 2561
รายการ
ยา

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

60 (10.47%)

59 (98.33%)

1(1.67%)

หมายเหตุ
สาเหตุจากเบิกฉุกเฉินแลวไมไดเขียน
ใบเบิก

วัสดุการแพทย

28 (8.75%)

28 (100%)

0

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย แจงประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อขอรับเงิน
ประจําตําแหนง และเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ดังนี้
● นางอรอุมา อุมารังษี ตําแหนง นักกายภาพบําบัด โดยขอใหผูไดรับการคัดเลือก จัดสงเอกสาร
ผลงาน จํานวน 7 ชุด ภายใน 1 ป นับจากวันที่ประกาศ 19 ธ.ค.61
● นางปาริชาติ จันทนะ ตําหนง พยาบาลวิชาชีพ (ดานการพยาบาล)
2. สสจ.เลยแจงขอใหหนวยบริการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับเข็มเชิดชู
เกียรติ “ประเภทสรรเสริญ” ป 2556 และสงรายชื่อให สสจ.เลยทราบ ภายในวันที่ 10 ม.ค.62
3. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- น.ส.ปาลมทอง นามเมือง
ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด
บุคลากรยายออก
- ไมมี
บุคลากรขอลาออก
- ไมมี
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
● ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 8 ม.ค.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 9 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
● 10 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
● 11 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอมความปลอดภัยฯ (ENV)
● 14 - 16 ม.ค.2562
โครงการศึกษาดูงานระบบการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย
กลุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ โรงพยาบาลปากนํ้าโพ
● 15 ม.ค.2562
ประชุมเครือขายหมอพื้นบาน สสจ.เลย
● 15 ม.ค.2562
ประชุมหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงาน
● 16 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC)
● 17 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 18 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการ (IAC)
● 22 - 23 ม.ค.2562
อบรมเชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานดานบัญชี โรงแรมเอเชีย กทม.
● 22 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 24 ม.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
● 31 ม.ค.2562
ประชุมคณะกรรมการ กวป. ปสน. สสจ.เลย
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน

5 ม.ค. - 8 ก.พ.2562 นักศึกษากายภาพบําบัด ม.ขอนแกน หญิง 2 คน
● 21 ม.ค. - 24 ก.พ.2562 นักศึกษาแพทยป 4 รพ.รามาธิบดี 8 คน
● 27 ม.ค. - 1 มี.ค.2562 นิสิตทันตแพทย ป 6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชาย 5 คน
● 27 ม.ค. - 7 มี.ค.2562 นิสิตเภสัชกร ม.นเรศวร ป 6 หญิง 2 คน
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 10 ม.ค.2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการงานอนามัยมารดาและเด็ก จํานวน 70 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
●

3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 การออกหนวยใน โครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่ิอนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
● วันจันทรที่ 14 ม.ค.62 จัดครั้งที่ 2/2562 ที่บานหวยลาด ต.นาดี มีประชาชนกลุมเปาหมาย 3
หมูบาน(บานแกวตาว บานแกงมวงและบานหวยลาด) ประมาณ 300 ครัวเรือน จัดบริการ ตรวจ
รักษาทั่วไป ทันตกรรม แพทยแผนไทยเยี่ยมผูปวยเรื้อรังและงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.4.2 การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอสว.ประจําป 2562
● วันศุกรที่ 18 ม.ค.62 ที่บานปากแดง ต.วังยาว กลุมเปาหมาย ประมาณ 200 ครัวเรือน รพร.
ดานซาย จัดบริการตรวจรักษาทั่วไป และทันตกรรม มีรายชื่อตามหนังสือเวียน จํานวน 5 คน รวม
พขร.
3.4.3 การพิจารณาสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการ
บําบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ป 2562
● ป 2560- 2561 พิจารณาให น.ส.พงษวรินทร นันทกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เขาอบรมแต
เนื่องจากมีบุคลากรของหนวยงานลาคลอด 2 คน และหนวยไตเทียม ยังใชบริษัทเอกชนดําเนินการ
อยู คณะกรรมการบริหารมีมติ เห็นชอบและอนุมัติใหสมัครเขารับการอบรม
3.4.4 การศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดภาระหนี้สินของเกษตรกร
อยางยั่งยืน”(สกว.) ที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 11-14 มกราคม 2562
● ศึกษาดูงานตลาดสีเขียวและ แมแจมโมเดล มีผูรวมเดินทาง 20 คน โดยมีนักวิจัย รพร.ดานซาย
ไดแก นางเปรมศรี สาระทัศนานันท ,นายไกรลาศ พิมพรัตน และนางนภาพร ภักดีสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑปงบประมาณ 62 ไตรมาส 1
มูลคาเวชภัณฑคงคลัง 4,886,863.79 บาท คิดเปน 2.02 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU ปงบประมาณ 62 ไตรมาส 1

3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวและประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ป 2562
● แบบประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3S

ขอมูลการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
● รายละเอียดทีมคลินิกหมอครอบครัว
3.6.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยรามาธิบดีป 4 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เรื่อง ลูก
ฉลาดสมวัยหางไกลโทรศัพท และกิจกรรมเดนของโรงพยาบาล เรื่อง อารยสถาปตยของคนดานซาย ณ
หองประชุมหนอไมหวาน วันที่ 9 มกราคม 2662 เวลา 13.30 น.
3.6.3 การประชุมหัวหนาหนวยราชการอําเภอดานซาย
● รับบริจาคทรัพย เสื้อผา เครื่องนุงหมกันหนาวเพื่อชวยเหลือนักเรียนประสพภัยหนาว”ชวยนอง
ตานหนาว อุนไอรัก เลย3” ติดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3
● โครงการบูรณาการการสรางรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ใหกับประชาชนจังหวัดเลย ในวันที่ 28 มกราคม
2562 ณ วัดบานปางคอม บานปางคอม ตําบลโปง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
● กิจกรรมสาธารณประโยชนของจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” วันที่
11 ม.ค.62 ณ บานปากหมัน ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
3.6.3 รายงานภัยสุขภาพ เดือนธันวาคม 2561 รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน ชวง
เทศกาลปใหม ป 2562 จํานวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้
รายที่ 1 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 เวลาประมาณ 17.00 น.
● รพร.ดานซาย ไดรับแจงเหตุมีรถเกิดอุบัติเหตุตกไหลเขา บริเวณระหวางหมูบานหัวนายูงกับบาน
นํ้าพุ ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย
● เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ มีอาสาสมัครกูภัย จนท.ตํารวจ และ จนท.ปภ. ไดลําเลียงผูบาดเจ็บสาหัสใสเปล
นอน นําขึ้นไปบนถนน และได CPR ระหวางนําสงโรงพยาบาล
● จากการสอบถามญาติผูเสียชีวิต อาสาสมัครกูภัย และจนท.ที่ปฏิบัติงาน ทราบวามีผูประสบ
อุบัติเหตุ จํานวน 6 คน เดินทางกลับจากไปเที่ยวอําเภอเชียงคาน กลับบานไปที่ ต.วังชมภู อ.
เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ ชวงกอนเกิดเหตุมีฝนตกริน เมื่อรถขึ้นภูเขาชวงเขาทางโคง ลอรถ
กระบะหมุนฟรี รถเกิดอาการปดดานทาย ควบคุมรถไมได รถมุงหนาไปทางดานซายของถนน ลง
หุบเขา พลิกควํ่า ผูโดยสารที่อยูดานขางของคนขับ(ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย)กระเด็นออกนอกรถทาง
กระจกประตูดานซายที่แตก และถูกรถกระบะทับ จึงเปนเหตุทําใหบาดเจ็บสาหัส หลังทีมนําสงที่
รพร.ดานซาย แพทย พยาบาล และทีมไดชวยเหลือผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในเปนตอมา ทราบชื่อ
นางสุริชา คาสุกะ อายุ 38 ป ที่อยู หมู 11 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
● สาเหตุปจจัยเสี่ยงดาน รถ และ สิ่งแวดลอม ที่ทําใหเกิดเหตุ กอนเกิดอุบัติเหตุมีฝนตกริน เปน
สาเหตุทําใหถนนลื่นไดงาย บริเวณจุดเกิดเหตุเปนถนนลาดยางมะตอย เปนทางขึ้นภูเขาและเสน
ทางโคงตลอดเสนทาง
สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
● ฝนตกรินทําใหถนนลื่นมาก ชวงเริ่มตนของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อรถอยูชวงกลางโคงดานซาย ลอ
หลังรถกระบะปดทาย รถเสียการทรงตัว ควบคุมรถไมได รถมุงหนาเขาขางถนนดานซายซึ่งเปน
หุบเขา
● ผูเสียชีวิต นั่งบริเวณดานขางคนขับรถ ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รถลงเขาชนกับ
ตนไม ทําใหผูที่เสียชีวิตกระแทกดานในรถ และกระเด็นออกนอกรถทางกระจกประตูรถที่แตก
และถูกรถกระบะทับบาดเจ็บที่ศีรษะ (ขอมูลจากญาติผูเสียชีวิต)
●

รายที่ 2 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 เวลา 14.15 น.
● อุบัติเหตุรถจักรยานยนตชนรถกระบะ ที่บานนาทุม ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย มีผูเสียชีวิต 1
ราย
● จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมทราบวา เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 นายอนงค กุลกรม อายุ 43 ป
บานเลขที่ 71 บานนาทุม หมู 11 ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย ไดดื่มสุรากับเพื่อนที่บานนาทุม
ตั้งแตชวงเชาจนถึงเวลาประมาณ 14.00 น. เพื่อนในกลุมไดชวนกันไปดื่มสุราที่บานเหนือ โดย
นายอนงค กุลกรม ขี่จักรยานยนตไปเพียงคนเดียว ขี่ดวยความเร็ว
● กอนถึงจุดเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนตไดขามไปเลนตรงกันขาม ซึ่งมีรถกระบะขับขี่มาโดย นาย
ธีระยุทธ หอมหวน อายุ 43 ป หมู 3 ต.นามาลา อ.นาแหว จ.เลย และผูโดยสารในรถรวม
จํานวน 6 คน โดยรถจักรยานยนตชนเขาบริเวณดานหนาของรถกระบะ ทําใหรถจักรยานยนต
กระเด็นกลับดานหลังหางจากจุดเกิดเหตุออกไป 30 เมตร และนายอนงค กุลกรม กระแทกเขา
กับดานหนาของรถกระบะแลวกระเด็นกลับดานหลัง หางจากรถยนต 7 เมตร และนอนนิ่งอยูบน
พื้นถนน มีประชาชนบริเวณใกลเคียงเขามาชวยพื้นคืนชีพ นายอนงค กุลกรม และแจง รพร.
ดานซาย โดยรถ EMS รพร.ดานซาย มาถึงจุดเกิดเหตุ พบผูบาดเจ็บ สลบ ไมไดสติ มีแผลที่ศีรษะ
แผลที่ขาทั้ง 2 ขาง ขอมือขวาผิดรูป คลําไมพบชีพจร จึงได CPR และนําสง รพร.ดานซาย แพทย
เวรไดใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บ จนหยุด CPR เสียชีวิตเวลา 14.48 น.
สาเหตุปจจัยเสี่ยงดาน รถ และ สิ่งแวดลอม ที่ทําใหเกิดเหตุ
● ผูเสียชีวิต ดื่มสุรากอนเกิดอุบัติเหตุ จากการใหขอมูลของเพื่อนและญาติทราบวา กอนเกิด
อุบัติเหตุ ไดนั่งดื่มสุรากับเพื่อนๆ
● ผูเสียชีวิต ไมไดสวมหมวกนิรภัยขณะขี่จักรยานยนต
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.06 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

การมอบหมาย
ลําดับ

รายละเอียด

งานจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลนําเสนอ
งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
งานสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
งานโสตทัศนูปกรณ การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
งานธุรการ การประสานงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

