รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 1 ตุลาคม 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. ภญ.ดาริน
จึงพัฒนาวดี
เภสัชกรชํานาญการ
5. นางสุขใจ
ชอรักษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
6. นางสาวเยาวพา สิงหสถิต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
7. นางวิมลมาศ
พงษอํานวยกฤต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
8. นายไพโรจน
ทองคํา
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
9. วาที่ ร.ต.เดชา
สายบุญตั้ง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
10. นางพรพิไล
นิยมถิ่น
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
11. นางสุรินทร
สอนศรียา
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
12. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ
ทันตแพทยชํานาญการ
13. วาที่ ร.ต.อภิชาติ ดีดานคอ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
ผูไมเขารวมประชุม
1. นางอรอุมา
อุมารังษี
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม กวป. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม ปสน. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 12/2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ก.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
2. ทบทวนกรรมการทีมประสานป 2563
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ 12/2562
3.2.1 การพิจารณาเงินสนับสนุน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับเบิก อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ แจงขอปรับเงิน

/

สนับสนุนคาบริการทางการแพทย จากเดิมปละ 20,000 บาท เปนปละ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ขอมูลสนับสนุน จากการตรวจสอบฐานขอมูลอง รพ.สต.ทับเบิกป 2562 มีจํานวนผูรับบริการจากบานหมันขาว
จํานวน 463 ครั้ง คาใชจาย 49,722.64 บาท (ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2562) แตเมื่อตัดขอมูลกลุมงานสง
เสริมสุขภาพ มีรายการคาใชจายประมาณ 30,000 บาท
ขอเสนอเพื่อพิจารณา สนับสนุนคาบริการทางการแพทย ให รพ.สต.ทับเบิก ปละ 30,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ
3.2.2 เรื่องการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลวและอยู
ในระหวางจัดทําสรุปผลการตรวจสอบ และจัดทําแผนจัดซื้อวัสดุประจําป 2563 ตอไป
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 แนวทางการพิจารณารับเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ.2561 กระทรวงสาธารณสุขได
จัดทําคูมือเพื่อใหหนวยบริการใชเปนแนวทางในการรับบริจาค (เอกสารคูมือวาดวยเงินบริจาค)
3.2.2 รายการครุภัณฑทางการแพทยที่ตองการรับบริจาค สืบเนื่องจากมีผูมีจิตศรัทธาตองการบริจาคครุภัณฑการแพทย
และใหทางโรงพยาบาลเสนอรายการครุภัณฑที่ตองการพรอมรายละเอียดนั้น
ทางคณะกรรมการบริหารได
พิจารณารายการครุภัณฑตามความจําเปนเรงดวน จํานวน 3 รายการ (เอกสารหมายเลข 1)
มติที่ประชุม รับทราบและใหนําเสนอตอผูบริจาค
3.2.3 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
2. การพิจารณาประกาศคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเวรรอใหบริการ (on call) ป 2562
3.2.4 งานพัสดุ
1. การจําหนายพัสดุประจําป 2562 ขอใหทุกหนวยงานดําเนินการสํารวจครุภัณฑ และหากมีรายการชํารุด
แจง เสื่อมสภาพ ใหแจงคณะกรรมการ ENV เพื่อตรวจสอบและดําเนินการเตรียมจําหนายตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. แจงหลักเกณฑและวิธีการใหลูกจางชั่วคราวไปตอสัญญาจางที่ใหม
● คณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 และ ครั้งที่
5/2562 วันที่ 10 ก.ย.62 ใหลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ยายไปปฏิบัติ
ราชการที่สวนราชการแหงใหมนั้น เนื่องจากกรณึยายของลูกจางชั่วคราวไมมีระเบียบใหยายไดแตเพื่อ
การบริหารอัตรากําลังในสังกัด และไมกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ คณะกรรมการไดพิจารณา
อนุมัติใหยายได โดยใหสิ้นสุดสัญญาจางจากหนวยงานเดิม และไปเริ่มตอสัญญาจางใหม ณ วันที่ 1 ต.ค
.62
มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) (รายวัน) จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ(รายวัน)

จํานวน

เหตุผลและความจําเปน

1

เพื่อทดแทนลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ที่ลา
ออก เพื่อใหมีอัตรากําลังเพียงพอที่จะปฏิบัติ

หมายเหตุ

/

งาน
พยาบาลวิชาชีพ (รายวัน)
งานพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
นิติเวช กลุมการพยาบาล

1

เพื่อทดแทนขาราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562เพื่อ
ใหมีอัตรากําลังเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน

พนักงานประจําหองยา(รายวัน)
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค

1

เพื่อทดแทนลูกจางชั่วคราว(รายวัน) ที่ลา
ออก โดยเพื่อใหมีอัตรากําลังเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหเสนอ สสจ.เลย เพื่อพิจารณาตอไป
3. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
● นายนําพล ฤทธิศักดิ์
ตําแหนง พนักงานบัตรรายงานโรค
บุคลากรขอยายออก
● บุคลากรขอลาออก
● นางปภิญญา นามปญญา
ตําแหนง พนักงานผูชวยเหลือคนไข (1 ธ.ค.62)
● นายอดิพงษ ทรงพุฒิ
ตําแหนง พนักงานบริการ (ขับรถยนต)
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 งานเวชระเบียน ขอรายงานผลผูผานการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน บุคลากรที่จะจางทดแทน คุณชูวิทย สิทธิ
ศักดิ์ ตําแหนง พนักงานบัตรรายงานโรค ที่เกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2562 ไดแก นายนําพล ฤทธิศักดิ์
อายุ 27 ป ภูมิลําเนาบานนาทอง หมู 1 ต.ปากหมัน สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งานศูนยประกันสุขภาพ ขอขยายเวลาการเปดรับขึ้นทะเบียนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิยอย อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) และบุคคลในครอบครัวฯ นอกเวลาราชการ (วันเสาร-อาทิตย) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3 งานแผนงาน ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 1 ต.ค.2562
ประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอดานซาย
● 1 ต.ค.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 8 ต.ค.2562
ประชุมหัวหนาและรองหัวหนาหนวยงาน
● 9 ต.ค.2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได FIN
● 10 ต.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล NSO
● 11 ต.ค.2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม ENV
● 16 ต.ค.2562
ประชุมกรรมการทีมนําทางคลินิก PCT
● 17 ต.ค.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร HRD

/

● 18 ต.ค.2562
● 15 ต.ค.2562
● 30 ต.ค.2562
● 23 ต.ค.2562
● 24 ต.ค.2562
● 25 ต.ค.2562
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 3 - 26 ต.ค.2562
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

ประชุมกรรมการ IAC
ประชุมกรรมการสารสนเทศ IMT
ประชุมกรรมการอนามัยมารดาและเด็ก MCH
ประชุมกรรมการ HPC
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ
ออกหนวยบริการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดบานหนองทุม ต.นาดี
นักศึกษาแพทย รพ.รามาธิบดี ป 4 Rotation 5 จํานวน 8 คน

3.4 ฝายเวชปฏิบัติทั่วไป
3.4.1 สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย แจงออกหนวยแพทยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ในวันศุกรที่
1 พ.ย.2562 และมีการประชุมวิชาการในชวงบาย จํานวน 15 คน สถานที่หองประชุมผีตาโขน
มติที่ประชุม รับทราบ และใหประชาสัมพันธเชิญชวน แพทย พยาบาล เภสัชกร เขารวมประชุม
3.5 กลุมการพยาบาล
3.4.1 โครงการคัดกรองตอกระจกอําเภอดานซาย ในความรวมมือของจักษุมูลนิธิแหงประเทศไทย และสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล ในวันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งมูลนิธิ พอสว. ประสานงานกับทีมจักษุแพทยและพยาบาล
เวชฯตา จาก ร.พ.เลย 8 คน มาคัดกรองและเตรียมผาตัดตา เชน วัดเลนส แยงทอนํ้าตา นัด admit โดยตั้งเปา
100 ดวงตาขึ้นไป ทั้งนี้ไดนัดหมายผูรับบริการแลว 158 ราย
มติที่ประชุม
3.4.2 โครงการรณรงคผาตัดตาตอกระจกอําเภอดานซาย รวมกับมูลนิธิ พอสว. จะดําเนินการในวันที่ 25-27 ตุลาคม
2562 ดังนี้
○ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทีมเครื่องมือเดินทางมาเพื่อเตรียมความพรอมหองผาตัด
○ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 admit ผูปวย (หองประชุมผีตาโขน)
○ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผาตัด
○ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 D/C
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําปงบประมาณ 2562
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นปงบประมาณ 4,472,168.18 บาท คิดเปน 1.8 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 95.9 : 4.1 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 38.2 (เกณฑรอยละ 30)
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○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 18.0 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 4,452,216.42 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 26,134,672.16 บาท (87.3%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3,277,735.87 บาท (11.0%)
○ หนวยงานภายนอก
529,103.32 บาท (1.7%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําปงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 17 ตัวจาก 20 ตัว คิดเปนรอยละ 85

สําหรับตัวที่ไมผาน คือ รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
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และรอยละผูปวยโรคหืดเรื้อรังไดรับยา Inhaled corticosteroid แตมีแนวโนมป 59-62 ดีขึ้นทั้ง 3 ตัว
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มูลคาการใชยาปฏิชีวนะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 62 เทียบกับป 59 ลดลงรอยละ 23.8
มูลคาการใชยาปฏิชีวนะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ป 62 เทียบกับป 59 ลดลงรอยละ 52.3
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 รายงานสรุปการประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตของกลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองคทั้งหมด 1,710 คน ผูสูงอายุที่ไดรับการ
ประเมินสุขภาพจิตจํานวน 516 คน คิดเปนรอยละ 30.09 เพศชาย จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 41.7
ผูหญิงจํานวน 301 คิดเปนรอยละ 58.3 ภาพรวมพบวาผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองได มีรายไดจาก
เบี้ยผูสูงอายุรวมถึงไดรับจากลูกหลานและสามารถหารายไดดวยตนเอง มีความสุข มีคุณคา มีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง สามารถแกไขปญหาดวยตนเอง มีความอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ระดับมากถึงมากที่สุด มีความกังวล
ใจอยูในระดับเล็กนอย มีความสัมพันธที่ดีตอสิ่งแวดลอม และเพื่อนบาน ไดรับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.6.2 การรณรงคใหบริการวัคซีนปองกันโรคหัดในกลุมเด็ก1-12 ปทั่วประเทศ (กรณีที่เด็กรับวัคซีนหัดไมครบ)
- เด็กอายุ 1-6 ป ในชวง เดือนมกราคม -มีนาคม 2563
- เด็กอายุ 7-12 ป ในชวง เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563
3.6.3 รายงานสถานการณโรคระบาดอําเภอดานซาย เดือนกันยายน 2562 มีโรคไขเลือดออก ดังนี้ อําเภอดานซาย
มีผูปวยทั้งหมด 151 ราย คิดเปนอัตราปวย 290.4 ตอประชากรแสนคน มีอัตราปวยเปนอันดับที่ 6 ของ
จังหวัดเลย โดยอัตราปวยสูงที่สุดคือ อําเภอภูกระดึง รองลงมาคืออําเภอเมืองเลย นาดวง วังสะพุง หนองหิน
อําเภอดานซายกลุมอายุที่พบผูปวยสูงสุดคือกลุมอายุ 15 - 24 ป รองลงมาคือกลุมอายุ 25 - 34 ป, 10 14 ป, 45 - 54 ป, 55 - 64 ป, 35 - 44 ป ตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ตําบลปากหมัน รองลงมาคือ
ตําบลโพนสูง, ตําบลโคกงาม, ตําบลโปง, ตําบลนาหอ, ตําบลดานซาย, ตําบลอิปุม, ตําบลวังยาว, ตําบล
นาดี และตําบลกกสะทอน โดยในชวงเดือนกันยายน มีผูปวย 7 ตําบล ใน 9 หมูบาน จํานวน 10 ราย ดังนี้
บานเดิ่น (1ราย) บานหวยออย (2ราย) บานหนองสนุน (1ราย) บานหางนา (1ราย) บานแกงครก (1ราย) บาน
หวยลาด (1 ราย) บานกกจําปา (1ราย) บานผึ้ง (1ราย) และบานกกสะตี (1 ราย)
ในชวงเดือนกันยายนไมมีหมูบานที่มีโรคไขเลือดออกระบาดซํ้าซาก และไมมีหมูบานที่เกิดโรคตอเนื่อง มี
เพียงหมูบานที่เกิดใหม และสงบ-เกิดใหมเทานั้น จํานวนผูปวยลดลงเมื่อเปรียบเทียบชวง 3 เดือนที่ผานมา ใน
สวนกิจกรรมการควบคุมโรคไขเลือดออกยังดําเนินการอยางตอเนื่อง การแจงโรคไขเลือดออกในผูปวยที่สงสัยและ
ผูปวยรายใหม ยังใชมาตรการ 331 เพื่อใหสามารถแจงโรคระบาดในพื้นที่ไดรวดเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ไมมี
ปดประชุม เวลา 15.13 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 5 พ.ย.2562
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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เอกสารหมายเลข 1
รายการครุภัณฑการแพทยที่ตองการขอรับบริจาค
ตามที่ผูมีจิตศรัทธา แจงความประสงคจะบริจาครุภัณฑทางการแพทยใหกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ดานซาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชใหบริการผูปวย และตองการขอมูลรายการครุภัณฑทางการแพทยพรอมรายละเอียด
คุณลักษณะ จํานวน และราคา นั้น
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ไดประชุมพิจารณารายการครุภัณฑทางการแพทย
ที่มีความตองการจําเปนเรงดวน มีประสิทธิภาพ คุมคา คุมราคา สอดคลองกับภารกิจของโรงพยาบาล สามารถนํามาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

รายการ

จํานวน

หนวยละ

1

ยูนิตทําฟน Stern Weber S220TR พรอมอุปกรณ

1 ชุด

670,000.00 670,000.00

2

โคมไฟสองรักษาเด็กตัวเหลือง ชนิดหลอด LED ยี่หอ
Nautus
รุน NeoBLUE compact

1 เครื่อง

140,000.00 140,000.00

3

เครื่องควบคุมอุณหภูมิผูปวยดวยแรงลมรอน ยี่หอ
3M

1 เครื่อง

99,950.00

รวมทั้งสิ้น จํานวน 3 รายการ เปนเงิน ( เกาแสนเกาพันเการอยหาสิบบาทถวน)

ราคารวมภาษี

99,950.00
909,950.00
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ลงชื่อ…………………………………………………….
(นายภักดี สืบนุการณ )
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
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