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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
1.2.1 เรื่องเพื่อพิจารณาโดยยังคงใหใชหลักเกณฑของป 2562 ดังนี้
1. ขอตกลงระหวางหนวยบริการภายในจังหวัดเลย ป 2563
2. การจัดสรรเงินแรงงานตางดาว ป 2563
3. การจัดสรรเงินผูมีปญหาสถานะและสิทธิ ป 2563
4. การขอสนับสนุน CF ชดเชยผลงานบริการดานการแพทยแผนไทยให รพ.สต. ใชใหเงิน CF ของ รพ.สต.
1.2.2 ผลการดําเนินงานมาตรา 41 จ.เลย มติที่ประชุมมีขอสรุปดังนี้
1. กรณีผูปวยบาดเจ็บทางสมองให Admit ทุกราย และกรณีสงสัยให Admit เพื่อสังเกตอาการ
1.2.3 การโอนเงิน UC งวดที่ 1 โอน 31 ต.ค.62 โดยงบ OP+PP โอน 50 % และโอนงบในสวน
HS+CF+PPnonUC โอน 100 %
1.2.4 การบริหารจัดการกองทุนเฉพาะโรค มีรายละเอียดที่ตองติดตามดังนี้
1. การบริหารจัดการกองทุนเฉพาะโรค
2. กองทุนฟนฟูสมรรถภาพการแพทย

3. กองทุน HIV/AIDS
4. กองทุน DM/HT
5. กองทุนจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
6. สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น
1.2.4 ผลการดําเนินงานตาม Planﬁn ป 2563 เดือน ตุลาคม รายไดลดลงจากแผน -24.69 และรายจายตํ่ากวาแผน
รอยละ -5.65 ไมผานการประเมิน โดยมี Cash R =1.16
1.2.5 Risk Score รพร.ดานซาย ระดับ 0 โดยมี CR =1.72 , QR = 1.53 และ Cash =1.16
12.6 Unit Cost ผลการประเมิน OPD =667.33/ 845.85 . IPD = 11,716.59/20,415.66 ผานเกณฑทั้ง
OPD และ IPD
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน พ.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
2. สรุปยอดผูเขาประชุมชี้แจงนโยบาย แผนยุทธศาสตร ทิศทางองคกร วันที่ 28,29 พฤศจิกายน 2562 2
รุนๆละครึ่งวัน จํานวน 225 คน จาก 243 คน คิดเเปนรอยละ 92.5 (ขาดไป 18 คน)
3.1.2 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2562
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2563
3.1.3 สรุปการประชุม รพร.ครั้งที่ 22 ที่ รพร.จอมบึง จ.ราชบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ 1/2563
3.2.1 3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 การเตรียมความพรอมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนนชวงเทศกาลปใหม “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัย
จราจร” แบงเปน 2 ชวง ดังนี้
1. ชวงเตรียมพรอมและรณรงคเสริมสรางวินัยจราจร วันที่ 1 พ.ย.-26 ธ.ค.62
2. ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค.63
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 6,000 บาท เพื่อใชในการวางแผนเผยแพร
ประชาสัมพันธการดําเนินงานกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 งานการเงิน

1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน พฤศจิกายน 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
1. การจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีเหตุพิเศษ 50% หลังในปงบประมาณ 2563 โดยมีผล
ตั้งแต 2 ต.ค.2562 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. น.ส.ศิวาพร พรหมมาวัน
ตําแหนง นักจิตวิทยาคลินิก
2. น.ส.กรรณิกา เหมบุรุษ
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
3. นางพรทิพย จันทศร
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
4. นายวิทยา ทรงพุฒิ
ตําแหนง นายชางเทคนิค
5. น.ส.จิราพัชร สุมะลิ
ตําแหนง นักโภชนาการ
มติที่ที่ประชุม รับทราบ
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 เรื่องการทบทวนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานศูนยประกันสุขภาพ ภายหลังการจัดระบบ Paperless
รวมกับงานเวชระเบียนและสถิติ
มติที่ประชุม กําหนดให
3.3.2 งานแผนงาน ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 3 ธ.ค.2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
● 9 ธ.ค.2562
ประชุมหัวหนา / รองหัวหนาหนวยงาน
● 12 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล NSO
● 13 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการสิ่งแวดลอม ENV
● 17 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการสารสนเทศ IMT
● 18 ธ.ค.2562
ออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่บานวังบอน ต.อิปุม
● 19 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร HRD
● 23 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได FIN
● 25 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการอนามัยมารดาและเด็ก MCH
● 25 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการ HPC
● 27 ธ.ค.2562
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ QMT
2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 1 ธ.ค. - 31 ม.ค.2563 แพทยเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.รามาธิบดี หญิง 1 คน
● ๒ ธ.ค. - 31 ม.ค.2563 นักศึกษากายภาพบําบัด ม.ขอนแกน หญิง ๒ คน
● ๕ - ๑๔ ธ.ค.2563
นักศึกษาแพทยป ๓ รพ.รามาธิบดี รวม ๒๒ คน
● ๑6 ธ.ค.-๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ นักศึกษาแพทยป 4 รพ.รามาธิบดี รวม ๗ คน

● ๑6 ธ.ค.-4 ก.พ..๒๕๖๓ นักศึกษาเภสัชศาสตร ม.นเรศวร หญิง 2 คน
รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนพฤศจิกายน ปงบประมาณ 2563
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 418 รายการ
สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
● มูลคาคงคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4,193,847.17 บาท คิดเปน 1.63 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อ
○ สัดสวนการจัดซื้อยา ED:NED = 97.9 : 2.1 (เกณฑ 90:10)
○ รอยละการจัดซื้อรวม = 34.5 (เกณฑรอยละ 30)
○ รอยละการจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม = 26.5 (เกณฑรอยละ 20)

● มูลคารับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 377,421.61 บาท
● มูลคาการเบิกจาย
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 2,378,249.87 บาท (90.01%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
259,870.47 บาท (9.84%)
○ หนวยงานภายนอก
4,151.60 บาท (0.16%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานการตรวจสอบเวชภัณฑคงคลังประจําเดือน พฤศจิกายน 62
รายการ

จํานวนรายการที่ตรวจสอบ

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ยา

60 (10.36%)

60 (100%)

0

วัสดุการแพทย

28 (9.59%)

28 (100%)

0

3.5.3 รายงานตัวชี้วัด RDU Hospital (การใชยาปฏิชีวนะ) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 17 ตัวจาก 20 ตัว คิดเปนรอยละ 85

หมายเหตุ

สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดที่ RDU Report 63_Dansai Hospital_Shared
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 ตารางฝกปฏิบัติงานภาคสนามชุดวิชาเวชศาสตรชุมชน สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2562
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลดานซาย มี 2 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
เทศบาลตําบลดานซาย และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเทศบาลตําบลศรีสองรัก แตงตั้งโดย นาย
อําเภอ
บทบาทหนาที่
- ดําเนินการขับเคลื่อนประเด็นปญหาใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ
- สนับสนุนการแกไขปญหาตามแนวทางและกระบวนการทํางานตามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ
- ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นปญหา
- นําเสนอผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมตอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
3.6.3 รายงานสถานการณโรคระบาดอําเภอดานซาย เดือนธันวาคม 2562 ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย กําหนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันอาทิตยที่ 15 ธ.ค.62 เวลา
08.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคม จังหวัดเลย และไดแตงตั้งใหคุณสุรชัย สิทธิศักดิ์ และคุณสิริพร สิทธิศักดิ์
เปนผูรับเงินคาตอบแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 สถานที่จัดในโรงพยาบาล โดยมอบหมายใหฝายเวชปฏิบัติครอบครัว
ประสานงานและประชาสัมพันธสถานที่จัดงาน กิจกรรมของสวนราชการตางๆใหชุมชนไดทราบ
ปดประชุม เวลา 16.30 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 7 ม.ค.63
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม

