รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 5 พฤศจิกายน 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
14. นางอรอุมา
อุมารังษี
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
ผูไมเขารวมประชุม
1. วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ ประชุม ปสน. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 1/2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ต.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
2. ทบทวนกรรมการทีมประสานป 2563
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2562
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ 1/2563
3.2.1 การปรับปรุงคําสั่งทีมประสาน และหนวยงาน
ทีมประสาน
● ทีมสงเสริมการเรียนรู
หนวยงาน
- ฝายเวชกรรมฟนฟู
- งานเวชระเบียน
- งานทันตกรรม
- งานศูนยประกันสุขภาพ
- งานเทคนิคการแพทย
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ฝายแผนงานและประเมินผล
- งานแผนแพทยไทย
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
ความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2563 โดย สสจ.เลย ไดกําหนดสัปดาหที่ 3
ของเดือน มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม ,กรกฏาคม และกันยายน พ.ศ.2563 โดยใหคณะกรรมการรวบรวม
คํารองที่จะสงถึง สํานักงานปลัดกระทรวงภายในวันที่ 5 ของเดือนที่จะมีการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 การสมัครเขาเปนสมาชิก ฌกส. และการเปลี่ยนชื่อผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห สํานักงานฌาปนกิจสงเคราะหของ
กระทรวงสาธารณสุข หากบุคลากรทานใดมีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อให
ติดตอฝายบริหารเพื่อขอรับเอกสารในการสมัคร (หลักฐานและขั้นตอนการสมัคร)
มติที่ที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 แผนการปรับปรุงโครงสรางอาคารผูปวยนอก
- หองพักแพทย พยาบาล
- หองทํางาน หนวยงานเทคนิคการแพทย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
2. แผน Planﬁn ประจําป งบประมาณ 2563
3. แผนจัดซื้อวัสดุ ประจําปงบประมาณ 2563
4. แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ประจําปงบประมาณ 2563
5. แผนงาน โครงการ แผนจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2563
3.2.6 งานบุคลากร
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1. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม
● น.ส.พวรรณตรี แสงนวล ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
● นายคณุตม อุนแกว
ตําแหนง พนักงานประจําหองยา (เริ่มปฏิบัติงาน 6 พ.ย.62)
บุคลากรขอยายออก
● บุคลากรขอลาออก
● น.ส.ปารียา บุตรปาน ตําแหนง นักเทคนิคการแพทย
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 เรื่องแตงตั้ง น.ส.พวรรณตรี แสงนวล ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน ใหเปนหัวหนางานศูนยประกัน
สุขภาพ โดยใหปฏิบัติชวยงานศูนยประกันฯ งานสงเบิกผูปวยนอกดวยโปรแกรม E-claim และบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งานแผนงาน ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 5 พ.ย.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 8 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV)
● 12 พ.ย.2562
ประชุมหัวหนา / รองหัวหนาหนวยงาน
● 13 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการจัดการความรู (KMT)
● 13 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได (FIN)
● 14 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล (NSO)
● 19 พ.ย.2562
ออกหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่ ณ วัดศรัทธาธรรม ต.โปง
● 19 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
● 20 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC)
● 21 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
● 28 พ.ย.2562
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMR)
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 1 - 28 พ.ย.2562
นักศึกษาทันตแพทย ป 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 4 คน (ชาย)
● 1 ธ.ค. - 31 ม.ค.2563 แพทยประจําบาน เวชศาสตรครอบครัว รามาธิบดี
● 2 ธ.ค. - 31 ม.ค.2563 นักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 คน
รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
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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
3.5.1 สรุปโครงการรณรงคผาตัดตอกระจกเชิงรุก พอ.ส.ว.รพร.ดานซายวันที่ 20 และ 25-27 ต.ค 2562
1. การคนหาผูปวยตอกระจกในชุมชน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
รวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอดานซาย อําเภอนาแหว อําเภภูเรือ คัด
กรองผูรับบริการขึ้นทะเบียน 204 ราย
2. การคัดกรองเพื่อขึ้นทะเบียนผาตัด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยจักษุแพทย โรงพยาบาลเลย มีผูมารับ
บริการคัดกรอง 178 ราย ขึ้นทะเบียนผาตัด 102 ราย สงตอโรงพยาบาลเลย 6 ราย
3. การผาตัดตอกระจก ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ผาตัดผูปวย 89 ราย (ชาย 38 ราย หญิง
51 ราย) เปนผูอายุรอยละ 98.9 ระดับของการมองเห็นที่พบเปน Blinding cataract 71 ราย
และLow vision 18 ราย ไมพบภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด และนัดตรวจหลังผาตัด 2 ครั้ง ในวันที่
4 และ 19 พฤศจิกายน 2562
4. ผลการตรวจหลังนัดผาตัด 1สัปดาห ไมมีภาวะแทรกซอน ผูปวยมองเห็นชัดเจนขึ้น96.6% แตพบมีปญหา
การมองเห็นลดลง 3.37% ตองสงตอรพ.เลย
5. คาใชจาย
- รายรับโดยประมาณ 988,500 บาท ( จักษุมูลนิธิแหงประเทศไทย/สปสช./ตนสังกัด)
- รายจายโดยประมาณ 294,376.50 บาท ( คาวัสดุการแพทย /คาอาหาร /คาตอบแทน /อื่นๆ)
6. ปญหาและอุปสรรค
- อัตรากําลังจากพอ.สว ลดลง / ปริมาณผูปวยเพิ่ม
- การบริหารจัดการญาติ ( กําหนดคนเฝา 1/1 /ไมใหญาตินอนเฝาขางใน เสี่ยงตอการติดเชื้อ)

- กระบวนการทํางาน / ในOR มีแนวทางแตขาดการสื่อสารทําความเขาใจในการปฏิบัตแตละหอง
3.5.2 คุณพงควรินทร นันทกร กลับจากการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทน
ไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ระยะเวลา 6 เดือนระหวางวันที่ 7 พ.ค.-1 พ.ย.62 โดยจะมารับผิด
ชอบคลินิก CKD
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนตุลาคม ปงบประมาณ 2563
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 3,930,155.91 บาท คิดเปน 1.55 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 97.1 : 2.9 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 39.6 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 19.6 (เกณฑรอยละ 20)
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● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 369,407.74 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 2,387,964.64 บาท (85.70%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
398,726.22 บาท (14.31%)
○ หนวยงานภายนอก
0 บาท (0%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนตุลาคม 2562
ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 17 ตัวจาก 20 ตัว คิดเปนรอยละ 85

สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดที่ RDU Report 63_Dansai Hospital_Shared
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 รายงานสรุปการประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ
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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
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 3 ธ.ค.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

ลงชื่อ…………………………………………………….
(นายภักดี สืบนุการณ )
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
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