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วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 5 ก.ค.2562
1.1.1. ผลการพิจารณาคัดเลือกขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรง
พยาบาล และสาธารณสุขอําเภอ
1. นายนพปฎล เทียนสวาง
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเรือ
2. นายสัตตพงษ บุตรโยจันโท รักษาการในตําแหนง สาธารณสุขอําเภอนาดวง
3. นายสมศักดิ์ บุญเนาว
รักษาการในตําแหนง สาธารณสุขอําเภอภูหลวง
1.1.2. สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดเลย อําเภอดานซายมีผูปวยสะสมตั้งแตตนป จํานวน 66 ราย
(126.95 ตอแสน) และใหทุกอําเภอรายงานและติดตามผลการดําเนินงานควบคุมโรคใน R8-506
Dashboard
1.1.3. การติดตามเด็กที่ไมไดรับวัคซีนพื้นฐานใน 43 แฟม โดยใหสถานบริการทุกแหง บันทึกขอมูลใน
HOSxP ใหครบถวน และสงเขา HDC ภายในเดือน ก.ค.62
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม ปสน. ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 2 ก.ค.2562
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วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 9/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน มิ.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การทบทวนคาบริการตางๆ
● อัตราคาหองพิเศษและการเรียกเก็บสวนเกินจากสิทธิอันพึงเบิกได
● การเรียกเก็บคาบริการสวนเกินจากสิทธิอันพึงเบิกได
● การเรียกเก็บคาบริการนอกเวลาราชการทุกสิทธิ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เห็นควร
ดําเนินกิจกรรมโครงการ “ออมขวัญ ปนสุข” ดวยการมอบขวัญถุงพระราชทาานเพื่อเปนการรับขวัญ
สมาชิกใหมที่ถือกําเนิด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ตลอดเดือน กรกฎาคม 2562 โดย
ทุกรายจะไดรับสมุดเงินฝาก คนละ 1,000 บาท ซึ่งไดรับการสนับสนุนแหลงงบประมาณจาก
1. ธนาคารออมสิน
จํานวน 500 บาท
2. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาดานซาย
จํานวน 300 บาท
3. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จํานวน 200 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่ 2 ป 2562 วันที่ 24-26 ก.ค.2562
โดยวันที่ 25 ก.ค.2562 เวลา 13.00-16.30 น. ผูตรวจราชการพรอมคณะ ตรวจเยี่ยม รพร.ดานซาย
และ รพ.สต.โคกงาม
มติที่ประชุม รับทราบ
3. กําหนดการลงพื้นที่สัมภาษณ จัดทําหนังสือ สานบทเรียน สรางแรงบันดาลใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชดานซาย วันที่ 18 ก.ค.2562 ของ สคร.ที่ 8 โดยกําหนดผูใหสัมภาษณ ดังนี้
1. น.ส.สุขุมาล หุนทนทาน
ประธานกรรมการ IC
ชวงเวลา 09.00-10.00 น.
2. น.ส.สุวรรณี วังคีรี
หัวหนางาน IC
ชวงเวลา 10.30-12.00 น.
3. นางณัฐิยา ดีดานคอ
หัวหนางานผูปวยใน 2
ชวงเวลา 09.00-10.00 น.
4. วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง หัวหนาฝายบริหาร
ชวงเวลา 10.30-12.00 น.
3.2.2 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 งานพัสดุ
1. การจัดทําแผนงบลงทุน ป 2563
2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือน มิถุนายน ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

หมายเหตุ

ยา

60

59

1

เกิดจากการเปลี่ยนขนาดบรรจุ
ไดจัดทํามาตรการเชิงปองกันแลว

วัสดุการแพทย (คลังยา)

28

28

2

เกิดจากการเบิกฉุกเฉินแลวไมไดเขียนใบเบิก
ไดจัดทํามาตรการเชิงปองกันแลว

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. การพิจารณาขอจางอัตรากําลังเพิ่ม ใหหนวยบริการพิจารณาจัดทําแผน และเสนอขออนุมัติ ปละ
1-2 ครั้ง สวนกรณีขอแทนอัตรากําลัง สามารถเสนอขอพิจารณาอนุมัติไดทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การขอจางอัตรากําลัง
● ไมมี
3. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
● บุคลากรยายออก
● บุคลากรขอลาออก
● ไมมี
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน ก.ค. ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 2 ก.ค.2562
ประชุม กวป. และ ปสน. ครั้งที่ 8 / 2562 (สสจ.เลย)
● ๒ ก.ค.2562
ประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอดานซาย
● 3 ก.ค.2562
กิจกรรมโครงการโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ
● 4 ก.ค.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 5 ก.ค.2562
กรมการปกครองติดตามใหคําแนะนํา มูลนิธิฯ
● 5-๗ ก.ค.2562
งานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน
● 9 ก.ค.2562
ประชุมผูรับผิดชอบงานบริหาร (สสจ.เลย)
● 9 ก.ค.2562
ประชุมหัวหนา/รองหัวหนาหนวยงาน

/

● 10 ก.ค.2562
● 11 ก.ค.2562
● 12 ก.ค.2562
● 17 ก.ค.2562
● 1๘ ก.ค.2562
● 19 ก.ค.2562
● 23 ก.ค.2562
● 25 ก.ค.2562
● 26 ก.ค.2562
● 31 ก.ค.2562
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● ไมมี
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
ประชุมกรรมการบริหารยา (PTC)
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
ประชุมกรรมการ IAC
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
ผูตรวจราชการและคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ฯ อ.ดานซาย
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)
ประชุม กวป. และ ปสน. ครั้งที่ 9 / 2562 (สสจ.เลย)

3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล วันที่ 21-22 มิ.ย.2562
สรุปการอบรมมาตรฐานการพยาบาล (QA)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4,383,535.9 บาท คิดเปน 1.78 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 96.4 : 3.6 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 36.1 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 16.3 (เกณฑรอยละ 20)
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● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 1,211,363.12 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 6,730,634.50 บาท (84.9%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
745,830.30 บาท (9.4%)
○ หนวยงานภายนอก
451,691.00 บาท (5.7%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนมิถุนายน 2562
● ตัวชี้วัดอัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและอุจจาระรวงเฉียบพลัน สูงกวา
เปาหมายทั้ง 2 ตัว
● ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรคนี้ในที่ประชุมหนวยงาน โดย
สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดที่ RDU Report 62_Dansai Hospital_Shared

มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
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3.7.1 การเบิกจายเงินงบกองทุนฟนฟูสภาพ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 ใชหลักเกณฑการเบิก
จายตามขอตกลงกรรมการเขต ดังนี้ คาบริการอุปกรณฟนฟูสภาพ สงเบิกไดตามบริการจริง ตามสิทธิ
กลุมคนพิการ 100% คาบริการฟนฟูสภาพแบงสัดสวนจากงบประมาณเขต 5 จังหวัด และตามจํานวน
นักกายภาพบําบัด
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ระเบียบการเขาพักอาศัยในบานพักโรงพยาบาล และขอเชิญเจาหนาที่ผูพักอาศัยในบานพักของโรงพยาบาล เขา
รวมประชุม ในวันศุกรที่ 12 ก.ค.2562 เวลา 15.00 น. เปนตนไป ที่หองประชุมผีตาโขน
มติที่ประชุม ใหแตงตั้งคณะกรรมการบานพัก ดังนี้
1. นพ.สันทัด บุญเรือง
ประธานกรรมการ
2. นางพัชสิณีวรรณ ธิติวิภู
กรรมการ
3. นางณัฐิยา ดีดานคอ
กรรมการ
4. น.ส.เยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห
กรรมการ
5. น.ส.นิศากร เกิดแสง
กรรมการ
6. วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
4.2 การจัดประชุมผูบริหาร รพร. และงานเลี้ยงเกษียณ โดยกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพร. เชา วันที่ 22 ส.ค.2562
จัดประชุมวิชาการเรื่อง Smart Hospital และงานเลี้ยงตอนเย็นใหกับผูเกษียณของรพร.ทั้ง 21 แหง ที่ รร.
หลุยสทราเวิน กทม.
4.3 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองดานซาย ขอเชิญบุคลากรเขารวมจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขา รายการ “ปน
ตามรอยเสด็จ รัชกาลที่ ๙ ถึง รัชกาลที่ ๑๐” สืบสานพระราชปณิธานบานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันหยุดราชการชดเชย)
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.07 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

/

