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รายงานประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
วันที่  21  มกราคม  2564  คร้ังที่  1/2564 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 5 ชั้น ๔ เวลา  14.00 - 16.30 น. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายชวมัย สืบนุการณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
2. นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย  รองผู้อ านวยการอาวุโส 
3. นางประภาภรณ์ เพชรมาก         รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
4. นายวิลพงษ์ พรมน้อย        รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ 
5. นายประกิจ   เชื้อชม   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริการปฐมภูมิ 
6. นางวราภรณ์ วรรณโท   รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
7. นายอดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
8. นายพนัสบดี ลิ่มลิขิต           รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจพรส. 
9. นางสาวดารณี คู่สกุลนิรันทร์          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

10. นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร  รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านบริหาร 
11. นายประมวล ก าแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
12. นางสาวนริศรา ทองงาม   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล 
13. นางกนกพร ช านาญเวช  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
14. นางปิยะนันท์ บัวดก   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านบริการ 
15. นางนิธิศสรา   บุรมาถ    หัวหน้ากลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์ 
16. นางสาวพิชยา   บุญราศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
17. นางปราณี จันทร์มาลา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
18. นางทัตชญา   แฝงเพ็ชร  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
19. นายศักรินทร์ ขอร่ม   ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างประจ า 
20. นางวิลาวรรณ  เมฆทอง   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
21. นางดารณี มูลวงศ์   ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  
22. นายพิทักษ์ ทองทวน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เลขานุการ  
23. นายนนฤสรณ์ บุรมาถ   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนฯ ผช.เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพิมพ์พิสอน หิปะนัติ   หัวหน้างานจ่ายกลาง 
2. นางภูมิจิตร เมคัน   หัวหน้ากลุ่มงานห้องคลอด 
3. นางสาวศุภิชญา หลาทอง   หัวหน้างานผู้ป่วยใน โสต ศอ นาสิก จักษุ 
4. นางบุษกร นิลเขียว   หัวหน้างานผู้ป่วยในอายุรกรรมหญิง 
5. นางวราภรณ์ สมดี   รองหัวหน้าภ.การพยาบาลด้านวิชาการ 
6. นางสุรัตน์สิณี ค าทา   หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
7. นายสมัย จุลเหลา   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมฯ) 
8. นางกัลยาณี โพธ์ิรัง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
9. นางสมจิต นันทกมลวารี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

10. นางสาวจันทร์ทิพย์ บัววัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
11. นางสาวทัศนีย์ พยัคฆ์   หัวหน้างานผู้ป่วยในสูติ-นรีเวชกรรม 
12. นางจมร  เมาะราษี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 
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13. นางสาวชัดชณีย์ บุญเถิง   หัวหน้างาน PRE HOSPITAL CARE/ศูนย์ส่งต่อ 
14. นางสาวจารุณี ผดุงศรี   หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
15. นางสาวธัญญาพร สายโน   หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวช 
16. นางวนิดา เสนามนต์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอกสาย๓ 
17. นางพัชราพร สามแก้ว   หัวหน้างานผู้ป่วยในพิเศษรวม 
18. นางสาวณัฐริกา วรรณแก้ว  นายแพทย์ช าชาญการพิเศษ 
19. นายพัทธศิษ กุลวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างฯ 
20. นางวราภรณ์ นามแก้ว   หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 
21. นางปุณยวีร์ ขจรฤทธ์ิอนันต์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอกสาย๑ 
22. นางสาวพิจิตรา จินดาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ 
23. นางสุภาพร แก้วอร่าม  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
24. นายพิทักษ์ชัย จิตรมั่น   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25. นางปนัดดา แสงทอง   หัวหน้างานห้องยาผู้ป่วยใน 
26. นางสาวอรทัย อารมย์   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ 
27. นางรัตนา รากทอง   หัวหน้างานผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม 
28. นางสาวอรพรรณ บุญประสม  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
29. นางเบญจวรรณ มณีภาค   หัวหน้างานผู้ป่วยในศัลยกรรมหญิง 
30. นางอรนัญช์ ยศไกร   หัวหน้างานผู้ป่วยในบริบาลทารกแรกเกิด 
31. นายยุทธนา โคตะละ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
32. นางสาวประภาพร ศุภสุข   หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางบังอร ลิ้มจิตรกร  หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี 

เร่ิมประชุมเวลา 1๔.00 น. 
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระก่อนการประชุม 
- แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ในวาระพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขที่บรรจุในโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชเดชอุดมเพ่ิมเติม 
- ท่านผู้อ านวยการมอบรางวัลคนดีศรีเดชอุดม แก่บุคลากรที่ท าความดีช่วยเหลือสังคม และประพฤติ

ปฏิบัติตัวด้านจริยธรรมที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 
- แนะน าตัวและให้ก าลังใจให้แก่บุคลากรที่มีจิตอาสาไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร 

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 8 คน คือ 1)นางสาวภิรมญา สายเนตร 
๒)นางสาวอารียา ศรีตะบุตร ๓)นางสาวละอองดาว คณะพันธ์ ๔)นางสาวอริศรา ปุริสาร ๕)นางสาวภา
วิณี ธนูผาย ๖)นางสาวสุวิมล เขียวข า ๗)นายวัชรพันธ์ วงศ์ค าพันธ์ ๘)นางสาวรพีพรรณ ลีลาสถิตย์ เมื่อ
กลับมาก็จะได้ปฏิบัติงานแบบกักตัวอีก 14 วัน 

วาระท่ี ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1   เร่ือง การประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะมีตั้งป้ายชื่อให้กรรมการทุกท่าน และมีผู้

ร่วมประชุมคือหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกคน ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง   
1.2 เร่ือง โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศทั้ง 21 แห่ง ในปี 2564 โดย 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระ
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ยุพราชเดชอุดมในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในบทบาทที่ทุก
หน่วยงานเคยปฏิบัติงานรับการตรวจเยี่ยมมาแล้ว 

1.3  ปี 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จะได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ ประชุม
วิชาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชคร้ังที่ ๒๕ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  

1.4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอรับการตรวจเยี่ยมและรับรองการประเมิน Re-
Accreditation HA&DHSA ในวันที่ 25-26 มีนาคม ๒๕๖๔ จะมีการเยี่ยมทั้งในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาล คือศสม.บ้านแขมเจริญ และสุ่มรพ.สต. 1 แห่ง 

1.5  กรณีการด าเนินการสวัสดิการธุรกิจ คืออะเมซอน และ 7-eleven ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวง
สาธารณสุขก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

1.6  มีการจัดให้มีการอบรม OD/ESB ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลทั้งหมด 10 รุ่น หลังจากการรับการตรวจ
เยี่ยมองคมนตรี  

1.7  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับใหม่ของโรงพยาบาล ก็จะด าเนินการอีกโครงการหนึ่ง หลังจาก
การรับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี 

1.8  เร่ือง การด าเนินการโครงการ Healthy workplace ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นโซน และมีท่านรอง
ผู้อ านวยการทั้ง ๘ ท่านแบ่งโซนกันดูแลในแต่ละโซน ตั้งแต่โครงการ 5 ส. จนไปถึงโซน ประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง และประกวดร้องเพลงลูกกรุง ทั้ง 8 โซน การประกวดนางงามเพ่ือเป็นตัวแทนของ
โรงพยาบาลกรณีมีงานต้องส่งประกวด 

1.9  การประกาศระเบียบการรับเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลที่มอบให้แก่บุคลากร มอบให้หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารเป็นผู้ท าหนังสือเวียน ได้แก่ งานแต่งงาน งานบวช งานเกษียณอายุราชการ การลาออกจาก
ราชการ การเยี่ยมป่วย งานศพเจ้าหน้าที่และญาติสายตรง อาหารว่างและอาหารกลางวันรับรองแขก 

1.10 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ครบ 42 ปี ช่วงเช้าจะมีพิธีท าบุญตักบาตร 9 รูป และจะมีพิธีการใน
ตอนบ่ายคือการรับการสนับสนุนแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดหรือแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
ความดันลบ และฆ่าเชื้อ UVC โดยผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ อายุรแพทย์ด้านอายุร- 
กรรมประสาทวิทยา อาจารย์นายแพทย์สุรเชษฐ์ เอ่ียมธนะสินชัย เป็นผู้ผลิตคิดค้นออกแบบดัดแปลง 
และผลิตขึ้นใช้ในโรงพยาบาล โดยมีต้นทุนการผลิตเอง ก าหนดการต่อคือได้เรียนเชิญอาจารย์นายแพทย์ 
เฉลียว สัตตมัย รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ฝ่ายดูแลผู้ป่วยระยะยาวและระยะสุดท้าย  มา
บรรยายการดูแลผู้ป่วยประคับประครองระยะสุดท้าย และมหัศจรรย์ 1000 วัน  

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 มติ ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกลับไปทบทวนหากต้องแก้ไขต้องแจ้งภายใน 1 สัปดาห์ และ
รับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ 3  เรื่องติดตามและสืบเนื่อง 
    3.1 ติดตาม 

 บุคลากรท่านใดที่จะลาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังขอให้ท าบันทึกแนบใน
การเดินทางไปจังหวัดนั้นๆถึงท่านผู้อ านวยการ 

 การได้รับงบโควิดในรอบนี้ จ านวน 3 รายการดังนี้ 1)เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดใหญ่ 3 เคร่ือง งบประมาณ 3,600.000 บาท ๒)เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 6 เคร่ือง งบประมาณ 4,800,000 บาท ๓)ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ  งบประมาณ 
3,985,100 บาท 
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วาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณา  

 ไม่มี 
วาระท่ี ๕ เรื่องจากรองผู้อ านวยการ 
 ๕.๑ เร่ืองจากรองผู้อ านวยการอาวุโส 

 วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเรายังใช้วิสัยทัศน์พันธกิจเดิมไปก่อน คือ "โรงพยาบาลคุณธรรมน า 
คุณภาพเด่น สมรรถนะสูง เป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ  สร้างอ าเภอ
สุขภาพดีเป็นต้นแบบความส าเร็จระดับประเทศ เพ่ือให้ประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่าง
ยั่งยืน" 

 พันธกิจของโรงพยาบาล  
1) จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่บริการในระดับปฐมภูมิ และตติยภูมิที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู และการคุ้มครอง
สุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
2) พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความพร้อมและมีความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ระดับ
ตติยภูมิ ในการเป็นแหล่งรองรับการส่งต่อผู้ป่วยของเขตสุขภาพ 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
ให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ ให้อ าเภอมีสุขภาพดีเป็นโมเดลความส าเร็จระดับประเทศ  
4) พัฒนาระบบคุณภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ และความเป็นมืออาชีพ
ของบุคลากรสนับสนุน และการบริหารโรงพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม เข้มแข็งมีสมรรถนะสูง 
อย่างต่อเนื่อง 

 เข็มมุ่งของโรงพยาบาล ๑) เป็นโรงพยาบาลระดับ S ๒) สร้างความเข้มแข็งให้กับบริการระดับปฐม
ภูมิ ๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ 5) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลัง 

 การเข้าตรวจเยี่ยมประเมินจาก สรพ. จะมาตามก าหนดการที่แจ้งไว้แน่นอน และอาจารย์ที่จะมา
เยี่ยมก่อนการประเมิน (Pre-Survey) ขอให้ทุกหน่วยงานท าเหมือนประเมินจริงเลย ในวันที่ 23-
24 กุมภาพันธ์ 2564 มีการลงประเมินหน้างานด้วย เร่ืองที่จะประเมินอย่างเข้มข้น  

 การป้องกันการระบาด หรือการให้บริการผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคโควิด หรือผู้ป่วยโควิด  
 หน่วยงานที่อาจารย์จะลงตรวจเยี่ยมขอให้ซ้อมการน าเสนอและการตอบค าถามตาม 3-P- 

PDSA  
 การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ต่างๆ ระบบของ DHSA จะต้องดูแลการสอบเทียบให้กับรพ.

สต. และการก าจัดขยะที่รพ.สต.ด้วย 
 อัคคีภัย การเอาของไปวางไว้ขวางทางทางหนีไฟ ขอให้เอาของออกจากเส้นทางหนีไฟด้วย

อย่ามีขวางเส้นทางแม้แต่วันเดียว, ไฟฉุกเฉินตรวจสอบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 
การซ้อมอัคคีภัยที่ซ้อมไว้แล้วให้ทบทวนในหน่วยงานอีกรอบด้วย 

 การก าจัดขยะให้ดูแลตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ให้เรียบร้อยทุกระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ 
ใช้ระเบียบเดียวกันไปถึงรพ.สต. 

 Nurse call ยังมีประสิทธิภาพ ขอให้ตรวจสอบ 
 การเก็บรักษายาเสพติดที่รัดกุม ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่ได้วางเอาไว้ 
 การรับฝึกงานของนักศึกษาทุกวิชาชีพทุกสถาบัน ให้มาประสานกับศูนย์ภาพ 
 เอกสารคุณภาพปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนกับศูนย์คุณภาพ 
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 IM การจะต้องมี Sever 3 จุดเพ่ือความปลอดภัย และมีส ารองฉุกเฉิน ซึ่ งต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง จะต้องมีแผนในการปรับปรุงต่อไป 

 แผนกรณีเคร่ืองซักผ้าช ารุด 
 ทุกคนในหน่วยงานจะต้องตอบเร่ืองบริหารความเสี่ยงทุกโปรแกรมได้ รู้ระดับความเสี่ยง

และการจัดการการรายงานความเสี่ยงนั้นๆ 
 ต้องการได้พ่ีเลี้ยงหรือFacilitator ให้แจ้งมาท่ีศูนย์คุณภาพ 

 การสร้างร้านค้าเล็กเพ่ิมอีก 2 ร้าน ร้านค้าเล็กบริเวณหน้าแฟลตเจ้าหน้าที่อีก 2 ร้าน และการสร้าง
บริเวณที่จะเปิดคาร์แคร์ในโรงพยาบาล จะติดต่อให้มีร้านค้ามาเช่า น ามาปรึกษาในที่ประชุมเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 

พักการประชุม ด้วยการออกก าลังกาย ยืดเหยียด 15 นาที และทางกลุ่มงานอาชีวอนามัย ก็ได้ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการออกก าลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงในช่วงพักเบรกในการท างานหรือระหว่างการ
ประชุม 
 ๕.๒ เร่ืองจากรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

 ไม่มี 
๕.3 เร่ืองจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 การประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เร่ือง นโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 โดย 
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 นโยบายการการจัดการต าแหน่งตามจ.13 ให้ตรงตามจ. มีการส ารวจข้อมูลและมีการโยกย้าย

บุคลากรให้ตรงตามจ.ให้ได้มากที่สุด  
 นโยบายการก่อสร้าง PCC โคกเถื่อนช้าง ได้ท าเร่ืองไปที่กระทรวงสาธารณสุข ทางกระทรวงก็ตอบ

กลับมาในเร่ือง BOQ และการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
 แจ้งเร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ที่จะเดินทางมานิเทศงานประจ าปี 2564 

นี้ ให้ศึกษาระเบียบและให้ใช้เงินบ ารุงตามระเบียบในการรับการนิเทศงานของสสจ.อุบลราชธานี ให้
ใช้หนังสือราชการจากสสจ.อุบลราชธานี และน ามาแนบการเขียนบันทึกขอใช้งบประมาณอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองดื่มตามระเบียบราชการ 
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 ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนในการเปิดบริการนอกเวลา มีระเบียบที่เขียนไว้เป็นหนังสือราชการ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบนี่ในการเบิกค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆในการเปิดบริการ 

 เร่ืองระเบียบการลา ขอให้หัวหน้าบุคลากรระดับต้นคือหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงานได้ควบคุมและ
ก ากับการลาให้ดีให้ถูกต้องถูกระเบียบและเหมาะสมในการลา เพ่ือจะไม่เกิดปัญหาในการลาแล้วหนี
หายไปไม่กลับมาท างาน ให้ทราบทันเวลาในกรณีที่หนีหายไป 

๕.๔ เร่ืองจากรองผู้อ านวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ 
 เร่ือง การอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย อบรมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564  2 รุ่น และวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการฝึกซ้อมจริง 
 วันที่  มกราคม 2564 การประชาคมขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน

เมืองโคกเถื่อนช้างแห่งใหม่ จัดประชาคมขึ้น ณ ศาลากลางบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 31 ต.เมืองเดช อ.
เดชอุดม โดยเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ 2 ไร่ เพ่ือใช้ก่อสร้างศูนย์ ให้ทางโรงพยาบาล
ท าหนังสือไปทางอบต.รับทราบและพิจารณาให้ด าเนินการ ทางอบต.เมืองเดชก็จะท าการประชุม
สภา เมื่อประชุมสภาและมีมติเสร็จทางอบต.เมืองเดช ก็จะท าหนังสือตอบกลับมายังโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ทางโรงพยาบาลจึงจะด าเนินการต่อ ในการส่งเร่ืองไปที่ส านักงานที่ดิน
เพ่ือมาท ารังวัดต่อไป 

 งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการตรวจผู้ประกอบการร้านค้า มี 2 ประเภท คือ ๑)ตรวจเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เปิดท าการค้าได้ จ านวน 13 แห่ง ต่ออายุ 6 แห่ง เปิดท าการใหม่ 
7 แห่ง และ ๒)ตรวจเพ่ือเฝ้าระวัง เช่นการตรวจร้านค้าสวัสดิการภายในโรงพยาบาล การตรวจ
ร้านค้าร้านอาหารในเขตอ าเภอเดชอุดมตามเป้าหมาย 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพระสงฆ์  
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมพระสงฆ์ ยังจัดอบรมไม่ได้ เนื่องจากภาวการณ์ระบาดของโรคโค

วิด๑๙ 
 กิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขภาพพระสังฆาธิการ จ านวนทั้งหมด 190 รูป ในวันที่ 25-29 

มกราคม 2564 
 ๓0 ธันวาคม 2563 อ าเภอเดชอุดม ได้จัดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ “คน

ไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าครอบครัว 3 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเพ่ิมเติม 
อีก 2 คือ ทันตแพทย์ และกายภาพบ าบัดประจ าครอบครัว 

 การเตรียมความพร้อมในการประเมิน DHSA ในช่วงที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการ DHSA 
ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบไปด าเนินงานและติดตามงานแต่ละระบบ ในช่วงเดือนมกราคมนี้จะ
มีการทบทวนแนวทาง และทบทวนระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การท า Clinical guideline จัดท าแฟ้ม CPG แก่รพ.สต. และการออกเยี่ยมตามรอย
ระบบงานรพ.สต. ประเด็นที่พบ คือ 

 ER ห้องฉุกเฉินไม่สะดวกในการเข้ามารับบริการ ของผู้ป่วย ปี  2564 มีแผนขอ
งบประมาณในการท าห้องฉุกเฉินใหม่ 

 ระบบยา ยา Emergency มีการใช้แล้วไม่ได้น ามาเปลี่ยนใหม่ที่รพร.เดชอุดม และมีการพบ
ยาหมดอายุ ห้องยาและห้องตรวจโรคบางรพ.สต.ยังใช้ห้องเดียวกัน 

 เคร่ืองมือ LAB และเคร่ืองมือแพทย์ ไม่มีสติ๊กเกอร์สอบเทียบติดที่เคร่ือง ซึ่งจะมีการสอบ
เทียบในวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 
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 ระบบ IC&Supply พบว่า Supply ยังรวมกับห้องเก็บของ ระบบนึ่งไม่มีการท า Spore 
Test ด าเนินการส ารวจความรู้ด้าน IC โดยใช้ Google Form 

 ทันตกรรม ไม่มีระบบระบายอากาศ 
 การดูแลต่อเนื่อง พบว่าผู้ป่วยในพ้ืนที่ไม่ได้ทีการแยกขยะติดเชื้อ ผู้ป่วย Stroke ไม่ได้รับ

ข้อมูลจากรพศ. ท าให้ไม่ได้มีกี่เยี่ยมจากนักกายภาพบ าบัด และผู้ป่วย ON Warfarin ไม่มี
ข้อมูลในระบบ JHCIS 

 เป้าหมายการคัดกรองวัณโรค 19,ooo รายในปีนี้ จะด าเนินการในกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค 
 
 
 
 

 สถานการณ์โรคโควิด19 
 สถานการณ์ท่ัวโลก 

 
 สถานการณ์ในประเทศไทย 

 
 สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี รวมระลอกใหม่ จ านวน 3 ราย หายแล้ว 2 ราย 
 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด จ านวน 28 จังหวัด จังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 11 

จังหวัด 
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 ให้ทางกลุ่มภารกิจปฐมภูมิออกแบบส ารวจบุคลากรในการรับวัคซีนล็อตแรกจากจีนเพ่ือส่ง
กระทรวงสาธารณสุข 

วาระท่ี 6 เรื่องจากกลุ่มภารกิจและกลุ่มงานต่าง 
๖.1 การน าเสนอด้านสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล จากคณะกรรมการ CFO 
สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อยู่ในระดับปกติ คือระดับ 0 (จากระดับ 

0-7 จากตัวชี้วัด 5 ตัว)  
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ตัวชี้วัด 7 Plus ยังไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ที่ระดับ C- ผ่านเกณฑ์แค่ 2 ตัว คือระยะเวลาการเรียกเก็บสิทธิ UC 

และอัตราคงคลัง ถ้าจะผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์ 5 ตัว จะต้องอยู่ระดับ B 

 
ต้นทุนต่อหน่วยบริการ OPD IPD  หรือ Quick Method พบว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มี

ต้นทุนที่ต่ ากว่าค่ากลางของโรงพยาบาลระดับเดียวกันM1 ดังนี้ 
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วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30น. 
 

 
     ผู้บันทึกรายงาน      ผู้ตรวจรายงาน 
                 (นายนนฤสรณ์ บุรมาถ)                                           (นายพิทักษ์ ทองทวน) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
                     ผู้ช่วยเลขานุการ         เลขานุการ                       
 

ผู้รับรอง 
(นายชวมัย สืบนุการณ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 


