รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นพ.ภักดี
2. นพ.สันทัด
3. นางเปรมศรี
4. นางสุขใจ
5. นางสาวเยาวพา
6. วาที่ ร.ต.เดชา
7. นายไพโรจน
8. นางอรอุมา
9. นางสุรินทร
10. ทพ.กฤษดาพันธ
11. วาที่ ร.ต.อภิชาติ
ผูไมเขารวมประชุม
1. พญ.ทิพพาวดี
2. นางวิมลมาศ
3. ภญ.ดาริน

สืบนุการณ
บุญเรือง
สาระทัศนานันท
ชอรักษ
สิงหสถิต
สายบุญตั้ง
ทองคํา
อุมารังษี
สอนศรียา
จันทนะ
ดีดานคอ

ผอ.รพร.ดานซาย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

สืบนุการณ
พงษอํานวยกฤต
จึงพัฒนาวดี

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ลาพักผอน
เภสัชกรชํานาญการ
ลาพักผอน

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากทีประชุ
่ ม กวป.
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากทีประชุ
่ ม ปสน.
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ม.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป

เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1. การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย วันพุธที่ 6 ก.พ.62
- รายชื่อผูเขารวมประชุมรับการตรวจเยี่ยม
- วาระการประชุม การตรวจเยี่ยม รพร.ดานซาย วันที่ 6 ก.พ.62
มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานแสดงขอมูลการรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส(e-Donation) ประจําเดือน ม.ค.62
สรุปขอมูลการบริจาคเงินผานระบบ E-donation ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ
2562

จํานวน
(รายการ)

เงินบริจาค
(บาท)

ทรัพยสิน
(บาท)

หมายเหตุ

ต.ค.61

8 รายการ

621,565.00

0

พ.ย.61

13 รายการ

734,300.06

162,263.30

ธ.ค.61

4 รายการ

19,506.00

0

ม.ค.62

36 รายการ

501,200.00

0

61 รายการ

1,876,571.06

162,263.30

รวม

3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน มกราคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือนมกราคม ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.47%)

60 (100%)

0

วัสดุการแพทย

28 (8.75%)

28 (100%)

0

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. เรื่อง
2. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- นายสุรชัย สิทธิศักดิ์
- น.ส.ปาลมทอง นามเมือง
- น.ส.ปารียา บุตรปาน
บุคลากรขอยายออก

หมายเหตุ

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด
ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย

- น.ส.ปญญาภรณ เกตุคราม
ตําแหนง เภสัชกร ชํานาญการ
บุคลากรขอลาออก
- ไมมี
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
● ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 4 ก.พ.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 4 ก.พ.2562
ประชุมชี้แจงงานอนามัยแมและเด็ก
● 5 ก.พ.2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลเด็กปฐมวัยฯ
● 6 ก.พ.2562
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยม รพร.ดานซาย
● 7-8 ก.พ.2562
ประชุมโครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตามขอมูลการโอนเงิน
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
● 8 ก.พ.2562
ประชุมโครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ป
2562
● 8 ก.พ.2562
อบรมโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรค NCDs (อย.นอย)
โรงเรียนเลยพิทยาคม
● 8 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอมความปลอดภัยฯ (ENV)
● 11-12 ก.พ.2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทําขอมูลการเงินการ
คลังและการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บรายไดของสิทธิตางๆ ณ ภูดารา
รีสอรท อ.ภูเรือ จ.เลย
● 12 ก.พ.2562
ประชุมหัวหนา/รองหัวหนาหนวยงาน
● 13 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
● 14 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
● 19 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 20 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก (PCT)
● 21 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 22 ก.พ.2562
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ
● 25-26 ก.พ.2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึกบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สสจ.อุดรธานี
● 27 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการ MCH
● 27 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการ HPC
● 28 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการ กวป. และ ปสน. สสจ.เลย
● 28 ก.พ.2562
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
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
● 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2562 แพทยหมุนเวียน สสจ.เลย หญิง 1 คน
● 4 ก.พ. - 31 มี.ค.2562 แพทยประจําบาน รพ.รามาธิบดี หญิง 1 คน
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
●

3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 สรุปผลการประเมินหนวยไตเทียมของรพร.ดานซาย จาก ตรต.เพื่อการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 ก.พ
.62
1.)หนวยไตเทียม
- หัวหนาหนวยไตเทียม ชื่อตองเปนอายุรแพทยโรคไตเทานั้น (ปจจุบัน ใชชื่อนพ.อัครเรศ วงศมณี
)
- พยาบาลหัวหนาหนวย ตองเปนพยาบาลผูเชี่ยวชาญการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมภายในป 2562
2.)การใหบริการ
- การตรวจเยี่ยมผูปวยของอายุรแพทยโรคไต ตองอยางนอย ทุก 2 สัปดาห แตยอมรับไดทุก 1 เดือน
3.)บุคลากร
- พยาบาลไตเทียมจากที่อื่นที่มาชวยปฏิบัติงานลวงเวลา ตองมีบัญชีรายชื่อสงคณะกรรมการใหทราบ
- โรงพยาบาลควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติ พยาบาลที่มาปฏิบัติงาน part time
- อายุรแพทยของโรงพยาบาลที่มาตรวจเยี่ยมผูปวย ควรผานการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน (รพ.มีแผน
สงนพ.อัคเรศ วงศมณี อบรม ใน ป 2562 )
4.)เครื่องไตเทียมและตัวกรอง
- สัญญาการเชาเครื่องหมดอายุ (หนวยไตดําเนินการตอแลวแตเอกสารยังไมกลับมา)
5.)ระบบผลิตนํ้าบริสุทธิ์
-ระบบการตรวจสอบนํ้าดิบตองมีระบบการตรวจสอบ และมีการบันทึกอยางตอเนื่อง
-ระบบการเติมคลอรีนในนํ้า ตองมีการบันทึกคาหลังการเติมคลอรีน(พบคาคลอรีนตํ่ากวามาตรฐาน)
6.)อุปกรณและยาในการชวยชีวิต
- ตองมีเปลฉุกเฉินสําหรับการเคลื่อนยายผูปวยไวที่หนวยงาน
7.)แบบบันทึกและคูมือการปฏิบัติงาน
- ใบ Informed consent ตองมีการเซ็นยินยอมการฟอกเลือด ทั้งผูปวยและญาติพรอมเบอรโทรศัพท
- แบบบันทึกผูปวยแรกเขารับบริการฟอกเลือด แพทยตองเขียนประวัติ และการตรวจรางกายแรกเขาทุก
ราย
- การลงวินิจฉัยโรคในคําสั่งการรักษาตองเปน อายุรแพทยโรคไต
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนมกราคม 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 417 รายการ
1. สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
2. ยาเฉพาะราย 19 รายการ (ED 15 NED 4)

มูลคาคงคลัง 4,758,000.83 บาท คิดเปน 1.95 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital
การใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรค ผานเกณฑทั้ง 3 กลุมโรค ( ผาน 2 เดือนติดกัน)

มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 เรื่องรายงานภัยสุขภาพ เดือนมกราคม 2562
1. สถานการณโรคไขเลือดออก เดือนมกราคมมีผูปวยทั้งหมด 12 ราย ในพื้นที่ 5 ตําบล 6
หมูบาน คือ ตําบลนาหอ บานเกา จํานวน 5 ราย ตําบลกกสะทอน บานหมันขาว 1 ราย บานหมากแขง 2
ราย ตําบลปากหมัน บานนาทอง 2 ราย ตําบลนาดี บานนาดี 1 ราย และตําบลอิปุม บานปามวง 1 ราย
เปนผูชาย 5 ราย และผูหญิง 7 ราย อายุระหวางชวง 4 - 51 ป อายุเฉลี่ย 21 ป โดยปกติอําเภอดานซาย
จะไมพบโรคไขเลือดออกในชวงนี้ แตมักพบผูปวยมากชวงฤดูฝน จากการสอบสวนโรคของเจาหนาที่
สาธารณสุข ทราบวา บริเวณบานที่ผูปวยอาศัย ยังพบยุงลายจํานวนมาก ซึ่งเปนพาหะแพรเชื้อโรค เมื่อมี
เชื้อโรคในประชาชนก็จะติดเชื้อโรคไดงาย โดยเฉพาะไมใชชวงฤดูฝนประชาชนอาจจะไมตระหนักเรื่องการ
ปองกันตัว ประกอบกับปจจุบันประชาชนมีการเดินทางระหวางจังหวัดตลอด เนื่องจากการเดินทางสะดวก

สบายมากขึ้น ก็มีโอกาสนําเชื้อโรคไขเลือดออกจากตางถิ่นเขามาในเขตอําเภอดานซายไดงาย และ
ประชาชนดานซายที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะนําเชื้อโรคติดตอตางๆเขามาในอําเภอ และ
แพรออกไปสูตางจังหวัดไดเชนกัน เมื่อเกิดโรคจึงมีการแพรระบาดที่รวดเร็ว เชนบานเกา มีจํานวนผูปวย
เลือดเลือดออก 5 ราย ซึ่งที่อยูอาศัยใกลเคียงกัน ดังนั้น แนวทางการปองกันและควบคุมโรค ไดเสนอตอที่
ประชุมประจําเดือนของ กํานัน/ผูใหญบานดังนี้
1.1 ผูนําหมูบาน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน อสม. ควรมี
บทบาทในการปองกันโรคไขเลือดออก โดยกระตุนใหประชาชนในหมูบาน สํารวจและกําจัดลูกนํ้ายุงลายใน
ครัวเรือนของตนเอง โดยมีคณะกรรมการหมูบานทําหนาที่ตรวจสอบและใหคําแนะนําเรื่องการกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย หากยังพบการระบาดของโรคไขเลือดออก หมูบานตองมีการประชาคมและหามาตรการการปองกัน
และควบคุมโรคที่เหมาะสมกับหมูบาน และรายงานผลการควบคุมโรคในที่ประชุมประจําเดือน
1.2 เจาหนาที่สาธารณสุขมีบทบาทในการคนหาผูปวยรายใหมในหมูบาน รวมทั้ง การใหความรู
เรื่องการปองกันและรักษาโรค
1.3 อบต.หรือ เทศบาล มีบทบาทในการสนับสนุนการควบคุมและปองกันโรคในหมูบาน
1.4 โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัด มีบทบาทในการสํารวจและกําจัดลูกนํ้ายุงลายในบริเวณที่
รับผิดชอบ ใหปลอดลูกนํ้ายุงลาย
1.5 โรงพยาบาล มีบทบาทในการรักษาพยาบาลผูปวย และแจงขอมูลการปวยกลับคืนแก อบต.
หรือ เทศบาล และหมูบาน
2. โรคสุกใส เดือนมกราคม 2562 มีผูปวยทั้งหมด 17 ราย ในพื้นที่ 5 ตําบล 10 หมูบาน คือ
ตําบลดานซาย บานดานซาย เดิ่น หนามแทง นาสีเทียน ตําบลโคกงาม บานหวยตาด นาเจียง ตําบลโพนสูง
บานโพนสูง ตําบลอิปุม บานแกวตาว ตําบลโปง บานปางคอม โปงชี กกกะบาก เปนผูชาย 7 รายและผู
หญิง 10 ราย ชวงอายุระหวาง 2 - 24 ป สวนใหญพบในกลุมเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 องคการบริหารสวนตําบลปากหมันรวมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองดานซาย จะจัดการแขงขันจักรยานเสือ
ภูเขาพิชิตภูอีเลิศ ในงาน “ปนขึ้นภู(อีเลิศ) ดูสองแผนดิน ถิ่นไทย-ลาว” ในวันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ 2562
โดยขอรับการสนับสนุนบุคลากรและรถพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
เพื่อประจํากอง
อํานวยการที่องคการบริหารสวนตําบลปากหมัน ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ และใหงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จัดรถพยาบาลสนับสนุน
ปดประชุม เวลา 15.12 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ มีนาคม 2562
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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งานจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลนําเสนอ
งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
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