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วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมผีตาโขน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม ปสน. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
1.3 นโยบาย ทิศทางการทํางานเขตบริการสุขภาพ เขต 8
1. Strategic Focus (what to do, What to not do,Prioritization)
2. ทิศทางมุงสูผลกระทบใหเกิดความเทาเทียมกันของผลลัพธดานสุขภาพ และสุขภาวะของประชาชน ซึ่ง
สามารถวัดผลได (Equity on Health and Well Being) รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพตอชวงชีวิต (Service
Focus-->People Focus) Value based health care
3. การดําเนินการตองมุงลดการใชทรัพยากรตอราย หรือเพิ่มผลลัพธดานสุขภาพ ผลิตภาพ และสุขภาวะของ
ประชาชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ และใชขอมูลวัดผลได (Efﬁciency improement ,Value
Management)
4. เปดใหมีสวนรวมบูรณาการทุกภาคสวน
5. เนนการปองกันระดับปฐมภูมิโดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในการดํารงชีวิตปจจุบัน

( Big Data ,Mobile, AI)
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 10/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ก.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 เรื่องการขออนุมัติจัดซื้อเตาเผาขยะ
สืบเนื่องจากปญหาเทศบาลศรีสองรักไมมีพื้นที่สําหรับจัดทิ้งขยะ
ทั่วไปแตยังคงตองรับขยะทั่วไปจากโรงพยาบาล ประกอบกับการคัดแยกขยะในโรงพยาบาลและบานพัก
สามารถแยกขยะเปยก ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไปไดเปนอยางดี เพื่อใหเปนตัวอยางในการบริหารจัดการ
ขยะใหกับชุมชนตามขอตกลงนโยบายสาธารณะ “ตําบลดานซายนาอยู” ซึ่งการจัดการขยะเปน 1 ใน 3
เรื่องที่สําคัญ จึงขออนุมัติจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชนสําเร็จรูป แบบระบบควบคุมอากาศ แบบใชลมธรรมชาติ
ชวยเผา จํานวน 1 เตา ราคา 490,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ อนุมัติใหใชเงินบํารุง
3.2.2 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทยและ
วิศวกรรมความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีคุณสุวรรณี วังคีรี หัวหนางานและเจาหนาที่
ประจําศูนยเครื่องมือแพทย เปนผูประสานงานผูเกี่ยวของในการเตรียมเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อ
ดําเนินการสอบเทียบ ในวันที่ 6-7 ส.ค.62
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 การจัดทําและรายงานระบบควบคุมภายใน และการแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ป 2562
3.2.4 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 งานพัสดุ
1. การจัดทําแผนงบลงทุน ป 2563 และการจัดทําแผน 5 ป (2563-2567) โดยใชโปรแกรม
IBMS R8way
2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําเดือน กรกฎาคม ป 2562
รายการ

จํานวนรายการ
ที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

หมายเหตุ

ยา

60

60

0

รายการตรวจสอบรอยละ 10.22

วัสดุการแพทย (คลังยา)

28

28

0

รายการตรวจสอบรอยละ 10.54

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. น.ส.วรดา สิทธิมงคล ตําแหนงพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ ไปบรรจุขาราชการ 16 ส.ค.62
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การขอจางอัตรากําลัง
● ฝายเภสัชกรรมชุมชน ขอจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พนักงานเภสัชกรรม จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจางวันละ 300 บาท เพื่อทดแทนตําแหนงเดิม ที่ลาออก
3. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
● บุคลากรยายออก
● บุคลากรขอลาออก
● นายณพลเดช จันขุน พนักงานเภสัชกรรม
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน ส.ค. ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 1 ส.ค.62
ประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไมในตับ และมะเร็งทอนํ้าดี จ.เลย
● 2 ส.ค.62
ประชุมชี้แจง การรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคหัด สสจ.เลย
● 6 ส.ค.62
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 7 ส.ค.62
รับการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานแพทยแผนไทย
● 8 ส.ค.62
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล NSO
● 9 ส.ค.62
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม ENV
● 13 ส.ค.62
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
● 13 ส.ค.62
ประชุมหัวหนาหนวยงาน
● 14 ส.ค.62
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได FIN
● 15 ส.ค.62
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร HRD
● 19 - 20 ส.ค.62
ประชุมการพัฒนากลไกการคุมครองสิทธิและการมีสวนรวมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติแบบบูรณาการ ป 2562
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี (เบิกจากผูจัด)
● 20 ส.ค.62
ประชุมกรรมการสารสนเทศ IM
● 21 ส.ค.62
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก PCT
● 22 ส.ค.62
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ QMT

● 26 ส.ค.62
● 28 - 29 ส.ค.62

งาน ICT สสจ.เลย นิเทศติดตามงานการบันทึกและการจัดเก็บ
ขอมูลบริการสุขภาพ (43 แฟม) ที่ สสอ.ดานซาย
ประชุม การขอรับการชดเชยคาบริการทางการแพทย ป 2563
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี (เบิกตนสังกัด)
ประชุมกรรมการอนามัยมารดาและเด็ก MCH
ประชุมกรรมการ HPC

● 28 ส.ค.62
● 28 ส.ค.62
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 5 ส.ค. - 13 ก.ย.62
นิสิตเภสัชศาสตร ม.นเรศวร จํานวน 2 คน
● 15 ส.ค. - 7 ก.ย.62
นศพ.รพ.รามาธิบดี ป 4 Rotatin 4 จํานวน 8 คน
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือขายจ.เลยวันที่ 30 ก.ค. 62 หอง
ประชุม 1 สสจ.เลย
- การติดตามรายงานตัวชี้วัดทางการพยาบาล 2 สวน
1. Functional Base 8 ตัว ทั้งหมดสามารถพัฒนาไดตามคาเปาหมาย ยกเวน ตัวที่ 5 รอยละ
ความสําเร็จของสถานบริการที่ดําเนินงาน ตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ
ได ระดับ 3(5) สวนขาดคือ Palliative Care Nurse Manager ยังไมผานหลักสูตรการอบรม
เฉพาะทาง แตทีมสามารถบริการจัดการดูแลได
2. Agenda Base 10 ตัว ทุกตัวไดตามคาเปาหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 การขับเคลื่อนตลาดพืชผักสีเขียว (Dansai Green Net) : นโยบายสาธารณะอาหารปลอดภัย
- การสงพืชผักเขาสูโรงครัว สามารถสงไดมากขึ้นประมาณ 70 % ของปริมาณของผักที่ใชตอวัน
และกําลังสงเสริมใหกลุมผลิตโปรตีนใหมากขึ้น เพาะเห็ดเพิ่ม ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.3 อัตรากําลังพยาบาลของรพร.ดานซาย ตาม กรอบ FTE
- ตาม กรอบ 80 % FTE มีได 64 คน ปจจุบันมี 64 คน ปฏิบัติงานที่ กลุมงานการพยาบาล 59
คน และที่ กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 5 คน
- มีลาคลอด 3 คน ตั้งแต ก.ค. - พ.ย. 62
- อบรม HD 1 คน ถึงตน พ.ย. 62
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 4,188,746.99 บาท คิดเปน 1.69 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 93.2 : 6.8 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 32.7 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 20.5 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 244,880.62 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 2,382,791.86 บาท (88.75%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
300,866.61 บาท (11.21%)
○ หนวยงานภายนอก
999.74 บาท (0.04%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
● ตัวชี้วัดอัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและอุจจาระรวงเฉียบพลัน สูงกวา
เปาหมายทั้ง 2 ตัว
● ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 2 กลุมโรคนี้ในที่ประชุมหนวยงาน โดย
สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดที่ RDU Report 62_Dansai Hospital_Shared

มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 สรุปการตรวจสุขภาพประจําป ๒๕๖๒ ของสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดโพนชัย สามเณรเขา
โรงเรียนชั้น ม. 1-ม.6 จํานวน 65 คน ไดรับการตรวจสุขภาพจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 100 ให
บริการชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ประเมินสุขภาพตามคูมือการตรวจสุขภาพนักเรียน
พบ มีภาวะนํ้าหนักเกินเกณฑ 9 คนคิดเปนรอยละ 13.85 และพบวามีโรคและใหการรักษาเบื้องตน
ดังตอไปนี้
- หิด 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.54
- ฝ 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.54
- เกลื้อน 5 ราย คิดเปนรอยละ 7.69
- แผลพุพอง 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.08
- ทอลซิลอักเสบ 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.54
- จิตเวช 1 คน คิดเปนรอยละ 1.54
โรคความดันโลหิตสูงขาดนัด 1 ราย ไมมีอาการผิดปกติ นัดมารับยาตอเนื่องวันที่ 5 สิงหาคม
2562 สงสัยเปนโรคความดันโลหิตสูงรายใหม 1 ราย นัดมาวัดความดันโลหิตซํ้าที่โรงพยาบาลวันที่ 5
สิงหาคม 2562 และวัดซํ้าอีก 3 เดือน กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง 20 ราย คิดเปนรอยละ 30.77
และใหความรูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การบริหารรางกายหรือออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับสามเณรและการดูแลตนเองในเรื่องโรคผิวหนัง
3.6.2 รายงานสถานการณโรคระบาดอําเภอดานซาย เดือนกรกฎาคม 2562 มีโรคระบาด ดังนี้
โรคไขเลือดออกเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2562 อําเภอดานซายมีผูปวยทั้งหมด 118 รายมีอัตรา
ปวยเปนอันดับที่ 3 ของจังหวัดเลย โดยกลุมอายุที่พบผูปวยสูงสุดคือกลุมอายุ 15 - 24 ป รองลงมา
คือ กลุมอายุ 10 - 14 ป และ 25 - 34 ปและตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุดคือตําบลปากหมัน รองลง

มาคือตําบลโพนสูง ตําบลโคกงาม ตําบลโปงตําบลอิปุม ตําบลดานซายตําบลนาดี ตําบลนาหอตําบลกก
สะทอน และตําบลวังยาว
ชวงเดือนกรกฎาคม มีผูปวย 43 ราย ใน 8 ตําบล 17 หมูบานดังนี้
ตําบลดานซาย 9 ราย บานหนามแทง(2ราย)บานเดิ่น(4ราย) บานหัวนายูง(2ราย)บานนาหวา(1ราย)
ตําบลปากหมัน 5 ราย บานนาทอง(2ราย)บานปากหมัน(3ราย)บานปากโปง(1ราย)บานเครือคู(1ราย)
ตําบลนาดี 1 ราย บานนาหมูมน
ตําบลโคกงาม 8 ราย บานโคกงาม(5ราย)บานหนองแซง(3ราย)
ตําบลโพนสูง 12 ราย บานหนองอุมลัว(8ราย)บานนาหิน(3ราย) บานโพนสูง(1ราย)
ตําบลกกสะทอน 1 ราย บานหมากแขง
ตําบลวังยาว 1 ราย บานปากแดง
ตําบลนาหอ 2 ราย บานนานํ้าทวม
ในชวง 1 เดือนที่ผานมาหมูบานที่โรคไขเลือดออกระบาดซํ้าซาก 1 หมูบานคือ บานหนองอุมลัว และมี
โรคระบาดอยางตอเนื่อง 5 หมูบาน คือ บานเดิ่น บานปากหมัน บานโคกงาม บานโพนสูง และบานนา
นํ้าทวมกิจกรรมที่ไดดําเนินการเพิ่มเติมในการควบคุมโรคไขเลือดออก
1. ชวงวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ไดมีการสุมสํารวจลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 28 หมูบาน โดยเจา
หนาที่ รพ.สต. ไปสุมไขวใน รพ.สต.อื่น ผลการสํารวจพบวา คารอยละพบลูกนํ้ายุงลายในหมูบาน
นอยกวา 10 (HI<10) เทากับ 4 หมูบาน (รอยละ 14.3) ดังนั้น สสอ.ดานซายจึงไดประสาน
ความรวมมือกับนายอําเภอดานซาย ในการสั่งการของนายอําเภอใหดําเนินการ big cleanin
day เรื่องความสะอาดของหมูบานและกําจัดลูกนํ้ายุงลายทั้งหมด 99 หมูบาน ในวันที่ 8
สิงหาคม 2562 ใหดําเนินการโดยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และประชาชนในหมูบาน
2. ขอความรวมมือ ER IPD ในการแจงโรคไขเลือดออกในผูปวยที่สงสัยและผูปวยรายใหม ในชวงวัน
หยุดราชการ ทางไลนกลุมSRRTรพร.ดานซาย เพื่อกลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม จะ
ไดแจง รพ.สต.ในการควบคุมโรคไดทันเวลา ตามมาตรการ 331
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ดานซายเมืองอารมณดี (Dansai Wellness)
- ขับเคลื่อนโดยชมรมผูประกอบการรานคาและโรงแรมอําเภอดานซาย
มีบุคลากรของโรงพยาบาลไปรวม
กิจกรรม 6 ใน 9 กิจกรรม ถาสามารถพัฒนาไดตามเกณฑ จนไดรับการรับรอง จาก อพท. ก็จะมีงบประมาณ
มาพัฒนาเมืองดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การจัดการขยะในบานพัก และการจัด Big Cleaning Day เดือน สิงหาคม
ปดประชุม เวลา 16.07 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

