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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล

ครัง้ที่ 1/2557

วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ.2556 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน

……………………………………………………………………………………………………………………

รายชื่อผูเขาประชมุ

1. นพ.ภักดสีบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย

2. พญ.ทพิพาวด ีสบืนกุารณ นพ.ชาํนาญการพเิศษ

3. นายอภชัิย อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ

4. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ

5. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน

6. นางสขุใจ ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

7. น.ส.เยาวพา สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

8. น.ส.ดารนิ จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ

9. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยนาญการพเิศษ

10. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

11. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร

12. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย

13. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร

14. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

15. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ

ผูไมมาประชมุ

1. นพ.สันทัด บญุเรอืง นพ.ชาํนาญการพเิศษ

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

1.1 การบรจิาคเงนิเยยีวยา ครอบครัวคณุเจรญิ เยน็ขัน โดยบรจิาคเขากองทนุพระเทพฯ

1.2 การถายทาํวดิทัิศนในการประชมุยพุราชฯ ครัง้ที่17 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชหลมเกาเปนเจาภาพ โดย     

ในปนี้เลอืกเรื่องที่เกี่ยวกับเดก็ Bookstart เดก็ LD โดยจะมาถายทาํวันที่7-9 ต.ค.56 และเกบ็ตกวันที่10 ต.ค         

. 56  กาํหนดจัดประชมุวันที่ 19-21 พฤศจกิายน 2556

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 12/2556

มตทิี่ประชมุ ที่ประชมุรับรอง
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา

กรรมการบรหิารคณุภาพ

1. การพจิารณารางแผนยทุธศาสตรโรงพยาบาล

2. วันที่21- 22 ตลุาคม 2556 และ วันที่4-5 พฤศจกิายน 56 หนวยงานนาํเสนอผลงานเดน หนวยงานทบทวน           

Serviceprofile/แผนหนวยงานนาํเสนอโครงการที่มงีบประมาณและแผนพัฒนาบคุลากร(เพื่อใหHRD รวบรวมขอ 

อนมุัต ิ ขอขอมลูสนับสนนุเชนเคยไปไหม ใคร เรื่องใหมในระยะกี่ป) กาํหนดใหทมีคลนิกินาํเสนอกอน

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

1. สถานการณการเงนิเดอืน กันยายน 2556

2. การทาํ PQO ใหศกึษาดงูานจากโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย และเริ่มเกบ็ขอมลูเดอืน ตลุาคม 56     

เปนตนไป โดยมอบหมายให นพ.สันทัด ,คณุอภชัิย ,คณุวมิลมาศ และคณุสมัคร รับผดิชอบ

3. การทบทวนคาํสัง่ คณะกรรมการ การมอบหมายงานฝายงานตางๆใหเปนปจจบัุน ภายในสิ้นเดอืนตลุาคม

4. การทบทวนอัตราการใหบรกิารของโรงพยาบาลเรื่องการสงตอผูปวยและการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล และใหนาํ 

เสนอในการประชมุครัง้ตอไป

5. การทบทวนการจายตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ และนาํเสนอในการประชมุครัง้ตอไป

6. การทาํคาํสัง่จางลกูจางพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ กาํหนดการเดมิ เริ่ม 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.60 แตเนื่องจาก        

กระทรวงจัดทาํไมทัน จงึใหใชคาํสัง่การจางลกูจางชัว่คราวเดมิ โดยสรปุ เดอืน ต.ค.-ธ.ค.56 ไดรับเงนิเดอืนตามเดมิ

7. การจางลกูจางชัว่คราว ตาํแหนง พนักงานขับรถ กรรมการพจิารณาจางนายราเมศ ยะเสน

8. งานการเงนิรายงานลกูหนี้คารักษาพยาบาล ป2556 เปนจาํนวนเงนิ 440,695 บาท และคงเหลอืคางชาํระที่ขอตัด      

หนี้สญู เปนจาํนวนเงนิ 288,506 บาท

ฝายแผนงานและประเมนิผล

1. การพัฒนาระบบเทคโนโยลสีารสนเทศดวยระบบ 3 G รวมกับบรษัิททร ใูนโครงการปลกูปญญา บรษัิททรไูดจัดสง     

Air card มาใหเรยีบรอยแลว และจะมกีารประชมุชี้แจงการใชงานใหกับ จนท.ของ PCU ดานซาย และ รพ.สต.        

ดานซาย และขอเชญิตัวแทนทมีเยี่ยมบานเขารวมประชมุพรอมกันในวันศกุรที่4 ตลุาคม 2556 เวลา 13.30 น. ที่        

หองประชมุหนอไมหวาน

2. การจายเงนิชดเชยสทิธขิาราชการและ  อปต. ปงบประมาณ 2557 และขอเชญิผูเกี่ยวของประชมุในวันพธุที่ 2

ตลุาคม 2556 เวลา 13.30 น. หองหนอไมหวาน เพื่อแกไขขอมลูและวางแผนการเบกิจาย

3. การสงตอผูปวยนอกเขตเครอืขายบรกิารสขุภาพที่ 8 กาํหนดเปาหมายที่จะลดการสงตอออกนอกเครอืขายลดลงจาก

เดมิ 50 %  โดยจังหวัดเลย ตองผานศนูยสงตอ รพ.ศนูยอดุรธานี

4. สรปุผลการดาํเนนิงานเรงรัดจัดเกบ็คารักษาพยาบาลสทิธ ิพรบ.ผูประสบภัยจากรถ เดอืน กันยายน 2556

○ มจีาํนวนผูปวยทัง้หมด 105 ราย คดิเปนคาใชจาย 64,083 บาท

■ ชาํระแลวจาํนวน 52 ราย 17,712 บาท  (27%)

■ สงหลักฐานเบกิ จาํนวน 36 ราย 24,989 บาท ( 38%)

■ คางชาํระ จาํนวน 17 ราย 21,382 บาท ( 32%)
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5. นักศกึษาฝกงานประจาํเดอืน ตลุาคม 2556

○ นศพ.รามาธบิด ีป 4 รุนที่ 6 ฝกปฏบัิตงิาน ระหวางวันที่ 26 ก.ย.56-10 ต.ค.56

○ นศพ.มน ป 6 กลุม3 ฝกปฏบัิตงิาน 2 คน ระหวางวันที่ 29 ก.ย.56-10 ต.ค.56

○ นศ.กายภาพบาํบัด มข. ฝกปฏบัิตงิาน 2 คน ระหวางวันที่ 1 ต.ค.-1 พ.ย.56

○ นศ.เภสัช ป 5 ฝกปฏบัิตงิาน 1 คน ระหวางวันที่ 7 ต.ค.- 27 ธ.ค.56

○ นศ.พยาบาล

6. การใชงาน Dropbox ของหนวยงาน งานคอมพวิเตอรไดตดิตัง้ Dropbox ของหนวยงานตางๆ มพีื้นที่สาํหรับจัด

เกบ็ขอมลู 2.5 GB ใหจัดเกบ็เฉพาะไฟล word, Excel และกาํหนดใหตัง้ชื่อไฟลตามมาตรฐาน โดยใหตัง้ชื่อไฟลดวย

รหัสหนวยงาน ดังนี้ COM-<ตามดวยชื่อไฟล> เชน COM-สรปุผลงานประจาํป 2556

กลุมการพยาบาล

1. บคุลากรใหม 4 คน

○ คณุรัชดา ดวงหลวิ ตาํแหนง พนักงานผูชวยเหลอืคนไข

○ น.ส.ศศธิร จันทบตุรตาํแหนง พนักงานผูชวยเหลอืคนไข

○ น.ส.จติสภุา ทาคาํ ตาํแหนง พนักงานผูชวยเหลอืคนไข

○ น.ส.ยพุนิ สทุธิ ตาํแหนง พนักงานประกอบอาหาร

2. สรปุรายรับ-รายจายบัญชเีงนิสวัสดกิารปงบประมาณ 2556

3. สรปุกจิกรรมคลนิกิโรคตา 19 ก.ย.56 มผีูมารับบรกิารทัง้หมด 90 ราย สงไปรับบรกิารที่อื่นๆ 3 ราย เปลี่ยนเลนส

ตาเทยีม 11 ราย

ฝายทันตสาธารณสขุ

1. ประสบการณการรวมประชมุ 7th ASIAN CONFERENCE OF ORAL HEALTH PROMOTION FOR SCHOOL

CHILDREN    ณ  บาหล ี ประเทศอนิโดนเีซยี

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว

1. งานเวชปฏบัิตคิรอบครัวรวมกับ อสม. บานนาทุมหนามแทง อบรมใหความรู ตรวจสขุภาพผูดแูลผูสงูอาย ุวันที่ 5 ต.

ค.56

2. อสม.บานหนามแทง จัดอบรมคัดกรองกลุมเสี่ยงเบาหวานความดัน วันที่ 7 ต.ค.56

3. การประเมนิโรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพระดับเพชร โดยรวมกับโรงเรยีนศรสีองรักษวทิยา ผลการประเมนิผานระดับ 5

สวนการประเมนิอาํเภออนามัยวัยเจรญิพันธุ ของกรมอนามัย ผลการประเมนิ โรงพยาบาลผานระดับ 2

ฝายเวชกรรมฟนฟู

1. การดาํเนนิการจัดตัง้กลุมสมนุไพรเพื่อความยัง่ยนื  ตาํบลนาดวัีนที่ 11 ต.ค.56

2. การดาํเนนิงานโครงการดนตรบีาํบัดสาํหรับเดก็บกพรองทางการเรยีนรูวันที่ 16 ต.ค.56 จัดที่หองประชมุผตีาโขนมี

โรงเรยีนเขารวม 11 โรงเรยีน

3. สรปุประสบการณการเขารวมประชมุพัฒนา โครงการการพัฒนาการมสีวนรวมสรางเสรมิสขุภาพในเครอืขายโรง

พยาบาลสมเดจ็พระยพุราช (สนับสนนุโดย สสส) ที่ รพร.กฉุนิารายณ
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ฝายการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

1. งานการแพทยแผนไทยไดจัดทาํโครงการสงเสรมิสขุภาพรวมกับชาวบานหนองแหว โดยไดจัดกจิกรรมสอนการนวด

ดแูลตนเอง และจะมกีารจัดอบรมใหความรูเรื่องสมนุไพร

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

1. กจิกรรมเพาะกลาตาโขนนอย

● นักเขยีน - คณุประภัสสร เสวกิลุ วันที่ 24-25 ต.ค.56

● ศลิปะสาํหรับเดก็  -  คณุพรชัย วันที่ 22-23 ต.ค.56

● อบรมนวดแผนไทย สาํหรับเดก็และผูปกครอง วันที่ 19-20 ต.ค.56

● อาสาสมัครEMS วันที่ 7-31 ต.ค.56

● วายน้ํา - เดก็อวน รุนที่ 1 วันที่ 1-31 ต.ค.56

● วายน้ํา - เอาชวีติรอดจากการจมน้ํา รุน 5,6 วันที่ 1-31 ต.ค.56

                        เดชา สายบญุตัง้ ผูบันทกึการประชมุ

( เดชา สายบญุตัง้)

    นายอภชัิย  อปุระ  ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ

   (นายอภชัิย  อปุระ  )


