รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1๖.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นพ.ภักดี
2. พญ.ทิพพาวดี
3. นพ.สันทัด
4. นางเปรมศรี
5. ภญ.ดาริน
6. นางสาวเยาวพา
7. นางสุขใจ
8. วาที่ ร.ต.เดชา
9. นายไพโรจน
10. นางอรอุมา
11. นางสุรินทร
12. ทพ.กฤษดาพันธ
13. วาที่ ร.ต.อภิชาติ
ผูไมเขารวมประชุม
1. นางวิมลมาศ

สืบนุการณ
สืบนุการณ
บุญเรือง
สาระทัศนานันท
จึงพัฒนาวดี
สิงหสถิต
ชอรักษ
สายบุญตั้ง
ทองคํา
อุมารังษี
สอนศรียา
จันทนะ
ดีดานคอ

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

พงษอํานวยกฤต

ลาพักผอน

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 7/2562 วันที่ ๓๐ เม.ย.2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม ปสน. ครั้งที่ 7/2562 วันที่ ๓๐ เม.ย.2562
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 7/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน เม.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การทบทวน อัตราคาบริการ

/

เนื่องจากขอมูลอัตราคาบริการมีปริมาณมากและมีความซับซอนในการวิเคราะหความถูกตอง
ครบถวน ไมสามารถดําเนินการไดทันเวลา จึงมีขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
● ในเดือนพฤษภาคม รายการที่มีสวนตางจากอัตราคาบริการกรมบัญชีกลางไมเกิน 100 บาท ให
แกไขอัตราคาบริการใน HOSxP ใหเทาอัตรากรมบัญชีกลาง ทั้งหมด 119 รายการ สวนราย
การอื่นๆใหคงราคาเดิมไวกอน
● รายการอื่นๆ ขอนําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือนมิถุนายน 62
มติที่ประชุม
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1. การจัดโครงสรางอัตรากําลังตามกรอบโครงสรางอัตรากําลังโรงพยาบาลชุมชน ตามมติที่ประชุม
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2562
2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชดานซาย ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1. พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 1 ตําแหนง
2. เจาพนักงานเภสัชกรรม
จํานวน 1 ตําแหนง
3. พนักงานบริการ (ขับรถยนต)
จํานวน 1 ตําแหนง
4. เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ตําแหนง
5. นักรังสีการแพทย
จํานวน 1 ตําแหนง
โดยตําแหนง ที่ 1-2 เริ่มจางในวันที่ 16 พ.ค.62 และตําแหนงที่ 3-4 เริ่มจางในวันที่
3 มิ.ย.62
3. แนวทางการดําเนินงานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียน หรือกลาวหาเจาหนาที่กระทําผิดวินัย
สําหรับหนวยงานกรณี ที่ผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดรับเรื่องรองเรียนกลาวหา เจาหนาที่ในสังกัด
กระทําผิดวินัยหรือมีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นนั้น หากผูอํานวยการโรงพยาบาล จักดําเนินการตรวจ
สอบขอเท็จจริง ในเบื้องตน สามารถดําเนินการได ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน
ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อจะทราบขอเท็จจริง
ในเบื้องตนวา เรื่องรองเรียนกลาวหานั้น เปนเรื่องจริงหรือไมจริงอยางไร โดยเมื่อมีการตรวจสอบขอ
เท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลวจึงรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับตอไป
กรณีผูอํานวยการโรง
พยาบาล ใหรายงานไปยังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ โรง
พยาบาล มีอํานาจดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยมีแนวทางดังนี้

/

มติที่ประชุม รับทราบ
4. รายงานแสดงขอมูลการรับบริจาค ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (e-Donation) ประจําเดือน
เมษายน 62
สรุปขอมูลการบริจาคเงินผานระบบ E-donation ปงบประมาณ 2562 (ปรับใหตรงกับระบบบัญชี)
รับ
ลําดับ ปงบประมาณ
2562

จํานวน
รายการ เงินบริจาค(บาท)

ทรัพยสิน(บาท)

จาย

คงเหลือ

ยอดยกมาจากปงบประมาณ 2561

42,000.00

1

ต.ค.61

8

621,565.00

0.00

0.00

663,565.00

2

พ.ย.61

12

829.300.06

62,263.30

0.00

1,492,865.06

3

ธ.ค.61

6

123,865.88

0.00

0.00

1,616,370.94

4

ม.ค.62

37

516,000.00

0.00

0.00

2,132,730.94

5

ก.พ.62

0

0.00

0.00

799,457.94

1,333,273.00

6

มี.ค.62

2

15,000.00

0.00

616,398.13

731,874.87

7

เม.ย.62

2

3,798.50

0.00

317,800.00

417,873.37

รวม

2,109,529.44

62,263.30 1,733,656.07

รวมรับ
2,109,529.44
รวมจาย
1,733,656.07
คงเหลือยกไปเดือน พฤษภาคม 2562
417,873.37
ยอดเงินสดธนาคาร บัญชี 433-0-40870-8 (ณ วันที่ 23 เม.ย.62) 729,929.44

บาท
บาท
บาท
บาท

/

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.1 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การยืมเงินทดลองราชการ โดยใชเงินบํารุง (เอกสารแนบทาย)
3.2.2 งานพัสดุ
1. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือน เมษายน ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.49%)

60 (100%)

0

วัสดุการแพทย (คลังยา)

28 (10.00%)

28 (100%)

0

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. การดําเนินงานตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีรายงานเหตุการณการขึ้นปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเวร
ชวงเทศกาลสงกรานต ดังนี้
1. นายนัฐพงษ วังคีรี
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข ไมขึ้นปฎิบัติงานในเวร
2. นายสุรเดช ยอดแกว ตําแหนง พนักงานบริการ กรณี ไมยินยอมเปาเครื่องตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล กอนขับรถ
โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน ประกอบดวย นพ.สันทัด บุญเรือง
น.ส.เยาวพา สิงหสถิต และนายกฤษดาพันธ จันทนะ และรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
บริหารทราบตอไป
2. การขอจางอัตรากําลัง
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ขอจางพนักงานบริการ (ขับรถยนต) 1 ตําแหนง
เหตุผลและความจําเปน ทดแทนบุคลากรเดิมที่มีปญหาพฤติกรรม และปญหาสุขภาพที่อาจสง
ผลกระทบตอความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต
2. งานศูนยคอมพิวเตอร ขอจางเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ๑ ตําแหนง
เหตุผลและความจําเปน ทดแทนบุคลากรเดิมที่ขอลาออกเพื่อดูแลบุตร
3. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
บุคลากรยายออก
- ไมมี
บุคลากรขอลาออก
- นายกฤษฎา ทองยา
ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

/

ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 1 พ.ค.2562
ประชุม กวป. และ ปสน. สสจ.เลย
● 2 พ.ค..2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● ๓ พ.ค..2562
ประชุมปรับมาตรฐานการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุมอายุ
● 8 พ.ค..2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
● 9 พ.ค..2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
● 10 พ.ค..2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
● 14 พ.ค.2562
ประชุมหัวหนาหนวยงาน
● 15 พ.ค.2562
ประชุมกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC)
● 1๖ พ.ค.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 21 พ.ค.2562
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 21 พ.ค.2562
ประชุมเยี่ยมเสริมพลัง โครงการติดตามดูแล Coaching การดําเนิน
งานผูสูงอายุ
● 2๓ พ.ค.2562
โครงการศึกษาดูงาน แพทย/ทันตแพทย/เภสัช จบใหมป 2562
● ๓๐ พ.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● ๒ - ๒๕ พ.ค.2562
นักศึกษาแพทย ป 4 รพ.รามาธิบดี 9 คน (ชาย 5 หญิง 4)
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● 24 พ.ค.2562
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ศึกษาดูงานสารสนเทศ
ดานเภสัชกรรม จํานวน 10 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งานศูนยประกันสุขภาพ แจงเพื่อทราบ เรื่องการปรับกระบวนการทํางาน ในชวงเปลี่ยนผานบุคลากรลา
ออก ซึ่งไมมีการจัดแบงเวลาพักกลางวัน (ลงพัก ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พรอมกัน) เพราะบางขั้นตอนการ
ทํางาน ยังตองเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน มีกระบวนการทํางานที่ตองดําเนินการหลักๆ ๒ ประเด็น
ในชวง พักกลางวัน คือ
1. เรงดวน ไดแก การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกอนการสงตอ (Refer) รพท.เลย ไดกําหนดให
งานเวชระเบียน (มีการลงพัก ๑๑.๐๐ น.และ ๑๑.๓๐ น.) ชวยดําเนินการแทน และการลง
ทะเบียนรับเปนผูปวยใน ไดรองขอใหหนวยงานที่สั่ง admit เปนผูลงทะเบียนเบื้องตนใหกอน สวน
การตรวจสอบสิทธิเจาหนาที่งานศูนยประกันจะดําเนินการใหในภายหลัง
2. ไมเรงดวน ไดแก การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลและการขอเลขที่อนุมัติจาก รพท.เลย กอน
การสงตอ (Refer) รพ.ตางจังหวัด ซึ่งสวนใหญไปรับบริการตามนัด โดย รพท.เลย แจงเรื่องชวงเวลา
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. เปนชวงเวลาที่มีความยุงยากในการใหบริการไมสามารถออกเลขที่อนุมัติได (ขอ
ใหรอ ๑๓.๐๐ น.) สวนการขึ้นทะเบียน-การปรับเปลี่ยนบัตรประกันสุขภาพ การใหบริการประกัน
สังคมตางสถานพยาบาล (กรณี ๗๒ ชม.) การรับ-สงเอกสารประกอบการเบิก พรบ.(ตองมีการตรวจ
สอบเอกสารใหถูกตอง ครบถวน) การขอรับคืนเงิน เปนกระบวนการที่ผูรับบริการสามารถรอได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3 งานขอมูล ๔๓ แฟมมาตรฐาน แจงเพื่อทราบ เรื่องการสงตรวจผูรับบริการกรณีหลายแผนกใน ๑ วัน
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สามารถใหบริการไดในกรณีที่ไมมีผลตองานสงเสริมสุขภาพ เชน รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังและ
ตองการไปรับบริการงานแพทยทางเลือก (เชน นวด) สามารถสงตรวจเพิ่ม Visit บริการได แตหากมารับ
บริการสงเสริมฯ ไดแก ฝากครรภหรือวางแผนครอบครัว ควรตองดําเนินการบันทึกขอมูลในงานสงเสริมฯ
ใหแลวเสร็จกอนที่จะเพิ่ม Visit การตรวจแผนกอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
เพื่อการรับรองคุณภาพภายนอก
ระหวางวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมหนอไมหวาน
เนื้อหาการอบรม
วิทยากร
1. ดร. อรุณี ไพศาลพาณิชยกุล
2. อ. ชุติกาญจน หฤทัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
1.หลักการ และแนวคิด การประเมินคุณภาพการพยาบาลฯ
2.การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ (องคประกอบของ SAR, หมวด 1-2 และ7.6,7.3)
3.การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ (หมวด 3 และ7.2)
4.การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล(หมวด 4-6
และ 7.5,7.4,7.1)
วันที่ 22 มิถุนายน 2562
1.
การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล(ตอ)
2. อภิปรายผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
3. การวางแผนพัฒนาองคกรเพื่อเตรียมรับการประเมินฯ
4. ซักถามและอภิปรายทั่วไป
กลุมเปาหมาย หัวหนาและรองหัวหนางานบริการพยาบาลทุกงาน ตัวแทนผูปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 45 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 สรุปการตรวจแปลงปลูกของสมาชิกดานซายกรีนเนท
รอบที่ 1/2562
1. แปลงคุณพัชรี เอี่ยมประชา(สํารวยฟารม) กลุมพืชผักปลอดภัยบานนาเจียง ผลการตรวจแปลงผาน มี
การถายรูปทําปาย DGN/มอบผากันเปอน และนําผลผลิตขายในตลาดหนารพร.ดานซายเรียบรอยแลว
(20/4/2562)
2. แปลงคุณกัญจนา ตัวสะเกตุ(สังเกตฟารม) กลุมพืชผักปลอดภัยบานนาเจียง ผลการตรวจแปลงผาน ยัง
ไมไดถายรูปทําปาย เจาของฟารมไมประสงคขายสินคาในตลาดมีตลาดหลักเปนของญี่ปุนอยูแลว
วางแผนทําเกียรติบัตรการตรวจเยี่ยมฟารมใหตอไป(20/4/2562)
3. แปลงพ.ท.ประพันธศักดิ์ สิงหพันธ(ไรผูพันแดง)กลุมพืชผักปลอดภัยบานนาเจียง ผลการตรวจแปลงผาน
มีการถายรูปทําปาย DGN/มอบผากันเปอนและนําผลผลิตขายในตลาดหนารพร.ดานซายเรียบรอยแลว
(20/4/2562)
4. แปลงคุณธงชัย บุญธรรม(ไรรวมฝน ปนสุข) กลุมพืชผักปลอดภัยบานหวยออย จากการตรวจแปลงมี
ทั้งหมด 2 แปลง ผาน 1 แปลงอีก 1 แปลงไมผานใหปรับปรุงการผลิดใหไดมาตรฐาน DGN สวนแปลง
ที่ผานรอผลตรวจหาสารปนเปอนยาฆาแมลง(26/4/2562)
รอบที่ 2/2562
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1. แปลงคุณบุญเสริม ทองปก(วาสนาฟารม) กลุมพืชผักปลอดภัยบานหนามแทง จากผลการตรวจเยี่ยม
ฟารมดูจากกระบวนการผลิตพืชผักปลอดภัยยังไมใหผานแนะนําอยูในชวงของการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
พืชผักปลอดภัยใหอยูในมาตรฐาน DGN จากนั้นมีการลงตรวจเยี่ยมฟารมอีกครั้งเพื่อประเมิน
(5/4/2562)
2. แปลงคุณสมพร นนทะโครต(สวนเหนือเพื่อสุขภาพ)กลุมพืชผักปลอดภัยบานหนามแทง จากการตรวจ
เยี่ยมฟารมโดยภาพรวมถือวาผานแนะนําและใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําแปลงและกระบวนการ
วางแผนการผลิต รวมถึงการทําแนวกั้นพื้นที่พืชผักปลอดภัยจากพื้นที่อื่นรวมทั้งรอผลตรวจหาสารปน
เปอนยาฆาแมลง(24/4/2562)
3. แปลงคุณวรรณชัย นนทะโคตร(สวนกลวยอารมณดี)กลุมพืชผักปลอดภัยบานหนามแทง จากการตรวจ
เยี่ยมฟารมโดยภาพรวมถือวาผานขอเสนอแนะปรับปรุงการดูแลบริเวณตนกลวยใหสะอาดและโลง มี
การตัดหญาและบํารุงดินดวยรวมทั้งรอผลตรวจหาสารปนเปอนยาฆาแมลง นอกจากนี้ยังใหคิดตอยอด
การแปรรูปชวงราคากลวยตกตํ่า(24/4/256)
4. แปลงคุณประเสริฐ อยูยอด(ฟารมรัก ฟารมผักปลอดภัย)กลุมพืชผักปลอดภัยบานหนามแทง จากการ
ตรวจเยี่ยมฟารมกระวนการการผลิตถือวาผานมาตรฐาน DGN แนะนําใหมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ
การปลูกพืชเปนแนวกันลมและปรุงฟารมใหดูสะอาดรวมทั้งแนะนําในเรื่องการทํา Packaging ของนํ้า
ฟกทองรวมทั้งรอผลตรวจหาสารปนเปอนยาฆาแมลง(24/4/2562)
3.4..3 สรุปผลการตรวจหาสารเคมีตกคาง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ไดตรวจหายาฆาแมลงในผักผลไม ดวยชุดทดสอบ เอ็มเจพีเค(MJPK)
ของสมาชิกกลุมบาน นาเจียง หวยออย และกางปลา จํานวน 36 ตัวอยาง โดยทีมตรวจจาก รพร.
ดานซายและกลุม จํานวน 12 คน ผลการตรวจพบวา ปลอดภัย จํานวน 32 ตัวอยาง ไมปลอดภัย
จํานวน 4 ตัวอยาง (กะหลํ่าปลี กุยฉาย ผักชีไทย และมะเขือเครือ) และไมปลอดภัยมาก 0 ตัวอยาง ทั้งนี้
ไดใหเจาของทั้ง 4 ตัวอยางไดนํามาตรวจในรอบถัดไป วัตถุประสงคของการตรวจนี้ เพื่อกระตุนใหกลุมไม
ใชยาฆาแมลงและหาวิธีทางธรรมชาติในการกําจัดแมลงแทน และเพื่อใหประชาชนไดรับประทานผักผลไม
ที่ปลอดภัย จากการตรวจสังเกตุการตรวจยาฆาแมลงไดวา ชุดตรวจนี้ไมไดมีความยุงยากในการตอนการ
ตรวจมากนัก เกษตรกรอาจจะนําไปตรวจเบื้องตนไดเองที่แปลงของตนเอง แตหากเปนการรับรอง ตองให
นํามาตรวจกับกลุม จากผลการตรวจรอบนี้ผักปลอดภัยถึง รอยละ 89 แสดงใหเห็นวา เกษตรกรไดใชวิธี
การปลูกผักผลไมที่ปลอดภัย ไมใชยาฆาแมลง ซึ่งเปนเปาหมายของโครงการ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ไดตรวจหายาฆาแมลงในผักผลไม ดวยชุดทดสอบ เอ็มเจพีเค ของ
สมาชิกกลุมบาน หนามแทง นาเจียง และหวยออย จํานวน 18 ตัวอยาง โดยทีมตรวจจาก รพร.ดานซาย
และกลุม จํานวน 4 คน ผลการตรวจพบวา ปลอดภัย จํานวน 15 ตัวอยาง ไมปลอดภัย 0 ตัวอยาง ไม
ปลอดภัยมาก จํานวน 1 ตัวอยาง (คะนา) และแปลผลไมได 2 ตัวอยาง โดยไดตรวจผักที่ไมปลอดภัยจาก
ครั้งที่ผานมา 3 ตัวอยางผลการตรวจครั้งนี้ปลอดภัยทั้ง 3 ตัวอยาง สวนอีก 1 ตัวอยาง ไมมีผักแลวจึง
ตรวจไมได ในการตรวจครั้งนี้ทีมตรวจไดเรียนรูเรื่องการแปลผลของการตรวจ และการมีสวนรวมของการ
ตรวจ
ตรวจวันที่ 1 พ.ค.2562 ของบานหนามแทง บานนาเจียงและบานหวยออย รอบที่ 2 จํานวน 45
ตัวอยาง ผลการตรวจ ผานแบบปลอดภัย 43 ตย. /ไมปลอดภัย 1 ตย.(หอมแบงบานหนามแทง)และ/ไม
ปลอดภัยมาก 1 ตย.(หนอขาออน บานหนามแทง) ทีมใหผูผลิต ไปทบทวนกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง
จึงจะตรวจซํ้าได
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนเมษายน 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
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สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4,606,981.10 บาท คิดเปน 1.9 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 95.3:4.7 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 37.2 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 17 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 252,596.97 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 1,831,455.53 บาท (88.7%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
231,537.27 บาท (11.2%)
○ หนวยงานภายนอก
2,774.00 บาท (0.1%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนเมษายน 2562
● ตัวชี้วัดอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรค สูงกวาเปาหมายทั้ง 3 ตัว เมื่อวิเคราะหขอมูลหนวย
งานที่เกี่ยวของพบวา สูงกวาเปาหมายทุกหนวยงาน
● ใน URI พบมีการสั่งใชใน Acute Brochitis สูงถึง 44.1%
● ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรคนี้ในที่ประชุมหนวยงาน โดย
สามารถดูขอมูลดิบไดที่ RDU Report 62_Dansai Hospital_Shared
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกอําเภอดานซาย ตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๒ มีผูปวย
ทั้งหมด ๔๙ ราย โดยติดเชื้อโรคและเริ่มปวยมาจากตางจังหวัด 6 ราย และเริ่มปวยในพื้นที่อําเภอ
ดานซาย 43 ราย โดยทั้ง 43 ราย ปวยในชวงเดือนมกราคม 2562 จํานวน 14 ราย เดือนกุมภาพันธ
2562 จํานวน 2 ราย เดือนมีนาคม 2562 จํานวน 3 ราย และเดือนเมษายน 2562 จํานวน 24
ราย ในพื้นที่ 16 หมูบาน 8 ตําบล คือ
ตําบลปากหมัน บานนาทอง(4ราย) บานนาขา(2ราย)
ตําบลนาดี บานนาดี(1ราย) บานแกงมวง(2ราย)
ตําบลโคกงาม บานชั่งสี่(1ราย)
ตําบลโพนสูง บานหวยทอง(9ราย) บานกกโพธวังคํา(1ราย)
ตําบลอิปุม บานปามวง(1ราย) บานหวยไผ(3ราย)
ตําบลกกสะทอน บานนาหวานอย(1ราย) บานหมากแขง(1ราย) บานแกงครก(2ราย) บานหัวนา
1ราย) หมันขาว(1ราย)
ตําบลโปง บานทุงนํ้าใส(2 ราย)
ตําบลนาหอ บานเกา(11ราย)
ในเดือนเมษายน 2562 หมูบานที่โรคไขเลือดออกกําลังระบาดมี 8 หมูบาน คือ บานเกา หวย
ทอง นาขา แกงมวง(ต.นาดี) กกโพธิ์วังคํา หวยไผ แกงครก และทุงนํ้าใส
การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกตามกลุมอายุ ผูปวยโรคไขเลือดออก อายุเฉลี่ย 26 ป สวน
ใหญพบในกลุมอายุ 15-34ป จํานวน 9 ราย มีอัตราปวยสูงสุด คือ 154.2 ตอประชากรแสนคน รอง
ลงมาไดแก กลุมอายุ 5-14ป จํานวน 21 ราย (อัตราปวย 147.2) กลุมอายุ 35-59ป จํานวน 12
ราย (อัตราปวย 57.5) และอายุ 0-4 ป จํานวน 1 ราย (อัตราปวย 36.23)
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ป 2562 หลายหมูบานมีการระบาดที่ตอเนื่อง ถึงแมวายังอยูในชวงฤดูรอน อาจจะมาจาก
หลายสาเหตุ เชน ประชาชนมีการเดินทางเขาและออกหมูบานเปนประจํา หลายหมูบานมีการไปขาย
ลอตเตอรี่ที่ตางจังหวัด ก็มีโอกาสนําเชื้อโรคไขเลือดออกจากตางถิ่นเขามาในเขตอําเภอดานซายไดงาย
และจากการสอบถามผูปวยไขเลือดออกทําใหทราบวา ยังพบยุงจํานวนมากในบริเวณบานของผูปวย
แสดงใหเห็นวาประชาชนบางสวน ยังไมคอยความตระหนัก เรื่องการปองกันไมใหมีลูกนํ้ายุงลายใน
บริเวณบานเรือนของตนเอง
จึงอาจเปนสาเหตุหลักของการแพรระบาดโรคไขเลือดออกในอําเภอ
ดานซายในปนี้
จึงไดประสานงานกับนายอําเภอดานซายในการการดําเนินการ ใหกํานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน อสม. มีหนาที่ในการปองกันโรคไขเลือดออก โดยกระตุนให
ประชาชนในหมูบาน สํารวจและกําจัดลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนของตนเอง โดยมีคณะกรรมการหมูบาน
ทําหนาที่ตรวจสอบและใหคําแนะนําเรื่องการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย หากยังพบการระบาดของโรคไขเลือด
ออก หมูบานตองมีการประชาคมและหามาตรการการปองกันและควบคุมโรคที่เหมาะสมกับหมูบาน
และรายงานผลการควบคุมโรคในที่ประชุมประจําเดือน และให อบต. เทศบาล มีหนาที่ในการสนับสนุน
การควบคุมและปองกันโรคในหมูบาน และกลุมผูขายลอตเตอรี่ในอําเภอดานซายที่มีประมาณ 1000
กวาคน ควรให อบต.และ รพ.สต. จัดอบรมความรูเรื่องการปองกันโรคติดตอที่สําคัญ และการดูแล
สุขภาพดวยตนเอง โดยใชงบประมาณจาก อบต.
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 งานเทคนิคการแพทยและงานรังสีวิทยา
3.7.1 เรื่องขออัตรากําลังนักรังสีการแพทย ทดแทนบุคลากรเกษียณอายุเพื่อเตรียมความพรอม
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การบริหารจัดการคาสาธารณูปโภค ในสวนของบานพัก
1.1. คากําจัดสิ่งปฏิกูล บานพัก และแฟลต (ตอหอง)
1.2. คานํ้าประปา
1.3. คาไฟฟา ใหจายตามจริง
1.4. แฟลต มีคาทําความสะอาดสวนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ ใหฝายบริหารพิจารณาและนําเสนอในที่ประชุมบานพัก
ปดประชุม เวลา 16.20 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
กอนดําเนินการยืมเงินทดรองจาย
1. กรณียืมเงินทดรองจายในการเดินทางไปราชการ ผูยืมเงินตองคํานวณ คาใชจายคาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยประมาณการ
2. กรณียืมเงินเพื่อดําเนินการจัดโครงการ ผูยืมเงินตองคํานวณคาใชจายโดย แยกรายการ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ
3. ยื่นสัญญายืมเงินตามรายการที่คํานวณไว กอนวันไปราชการหรือจัด โครงการ อยางนอย 3 วันทําการ
เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการยืมเงินทดรองราชการ
กรณียืมเงินเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. สัญญาเงินยืมจํานวน 2 ฉบับ (พิมพในโปรแกรม HOSOFFCIE)
2. หนังสือตนเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยางชัดเจน หรือบันทึก ขออนุมัติเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
ที่ไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว
3. คําสั่ง หนังสือใหไปราชการ
กรณียืมเงินเพื่อจัดโครงการ
1. สัญญายืมเงินจํานวน 2 ฉบับ
2. บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย โดยผานความเห็นชอบจาก ผูบังคับบัญชา
3. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ(ฉบับจริง)
4. โครงการที่จะดําเนินการ ตองไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว(ฉบับจริง) โดยใน สวนของงบประมาณ ใหแจงรายละเอียดให
ครบถวน ชัดเจน
การลางเงินยืมหรือเบิกคาใชจายไปราชการ
กรณียืมเงินไปราชการโดยใชรถยนตสวนตัว หลักฐานที่ตองใชในการลางเงินยืม
1. รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนที่ 1)
2. กรณีเดินทางเปนคณะ ใหแนบแบบเบิกจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2
3. กรอกรายละเอียดรายจาย ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) พรอมแนบระยะทางประกอบการเบิก
จาย
4. ใบเสร็จรับเงินและ/หรือ ใบแจงรายการที่พัก (Folio) โดยออกใบเสร็จรับเงิน
กรณียืมเงินไปราชการโดยใชรถยนตโดยสาร หลักฐานที่ตองใชในการลางเงินยืม
1. รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนที่ 1)
2. กรณีเดินทางเปนคณะ ใหแนบแบบเบิกจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนที่ 1 และสวนที่ 2
3. กรอกรายละเอียดรายจาย ในใบรับรองใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
4. ใบเสร็จรับเงินและ/หรือ ใบแจงรายการที่พัก (Folio) โดยออกใบเสร็จรับเงิน ในนามผูพัก กรณีพักหองคูจะตองมีชื่อ
ในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบแจงคาที่พักทั้งสองราย
5. หนังสือตนเรื่องในการไปราชการ
6. อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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กรณีลางเงินยืมในการจัดโครงการ หลักฐานที่ตองใชในการลางเงินยืม การเบิกคาอาหาร
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติ พรอมก าหนดการ หนังสืออนุมัติการเบิกจาย
2. ใบรายชื่อผูเขารับการอบรม (ฉบับจริง)
3. หลักฐานการรับเงินของผูรับจางทําอาหาร (ใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร ประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4. เอกสารอื่นๆ ที่ประกอบเปนหลักฐานการดําเนินโครงการ
การเบิกคาตอบแทนวิทยากร
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติ พรอมกําหนดการ หนังสืออนุมัติการเบิกจาย
2. ตารางกําหนดการ โดยระบุชื่อวิทยากรอยางชัดเจน
3. หนังสือเชิญวิทยากร
4. หลักฐานการรับเงินของวิทยากร (ใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
5. เอกสารอื่นๆ ที่ประกอบเปนหลักฐานการดําเนินโครงการ
การเบิกคาวัสดุในโครงการ
เอกสารหลักฐานในการเบิกคาวัสดุที่ใชในการจัดโครงการ จะตองไดรับการดําเนินการจากแผนกงานพัสดุ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเรื่องพัสดุ พ.ศ. 2561 ที่ถูกตองสมบูรณ
1. มีการขอซื้อ/ขอจางที่อนุมัติแลว และปฏิบัติตามระเบียบ
2. มีเอกสารหลักฐาน ใบรายงานการซื้อการจาง ใบสงของ สัญญาจาง
3. มีคณะกรรมการตรวจรับงาน รับของ ตามรายการและสัญญาจาง
4. ระบุจํานวนเงินที่ถูกตองสมบูรณ
5. เอกสารไดรับการอนุมัติเปนที่เรียบรอยสมบูรณแลว
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