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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล

ครัง้ที่ 2/2557

วันที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ.2556 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน

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

รายชื่อผูเขาประชมุ

1. นพ.ภักดสีบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย

2. พญ.ทพิพาวด ีสบืนกุารณ นพ.ชาํนาญการพเิศษ

3. นายอภชัิย อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ

4. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน

5. นางสขุใจ ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

6. นพ.สันทัด บญุเรอืง นพ.ชาํนาญการพเิศษ

7. น.ส.เยาวพา สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

8. น.ส.ดารนิ จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ

9. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยชาํนาญการพเิศษ

10. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

11. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร

12. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย

13. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ

14. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

15. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ

ผูไมมาประชมุ

1. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร ประชมุ สสจ.เลย

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

1. การประชมุโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช  ครัง้ที่   17  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชหลมเกา จังหวัดเพชรบรูณ

ระหวางวันที่ 19-21 พฤศจกิายน 2556

2. สถานการณการบรหิารระบบสขุภาพ

3. การประชมุนาํเสนอความกาวหนาการวจิัยทองถิ่น(ทนุ  สกว.) วันที่ 6  ธันวาคม 2556

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 1/2557

มตทิี่ประชมุ ที่ประชมุรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา

กรรมการบรหิารคณุภาพ



2

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

1. สถานการณการเงนิเดอืน ตลุาคม 2556

2. การพจิารณาอัตราคาบรกิารหองพเิศษของโรงพยาบาล

3. การพจิารณาอัตราคาบรกิารรถสงตอผูปวย

4. การพจิารณาคาตอบแทนเจาหนาที่

5. การเพิ่มอัตราคาจางลกูจางชัว่คราว ณ วันที่1 ตลุาคม 2556 ทางกระทรวงใหพจิารณาเพิ่มคาจางจากอัตราคา      

จางเดมิ ใหเพิ่มได 3% วงเงนิ 36,000 บาท โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการปฏบัิตงิาน

6. การจัดทาํโครงการขออนมุัตใิหลงรายละเอยีดใหครบถวน

ฝายแผนงานและประเมนิผล

1. การตออายคุา Activation Package HOSxP ของบรษัิทบางกอกเมดคิอลซอฟตแวรประจาํป2557 จาํนวน       

25,000 บาท

2. การใหบรกิารสาธารณสขุสทิธสิวัสดกิารพนักงานสวนทองถิ่น ตัง้แตวันที่1 ตลุาคม 2556 เปนตนมา โดยใหขึ้น      

ทะเบยีนระบบจายของของ อปท.และสามารถใชสทิธไิดณ วันที่ใหบรกิาร กรณตีรวจสอบสทิธแิลวแตยังไมสามารถ    

ขึ้นทะเบยีนได ใหดาํเนนิการดังนี้

○ ใหใชสทิธทิางหนาเวปไซดของ สปสช. แตถาเปนสทิธวิางใหดาํเนนิการตามแนวทางผูมสีทิธวิาง

○ ใหหนวยบรกิารใหบรกิารโดยไมเรยีกเกบ็เงนิ

○ ใหหนวยบรกิารตดิตอหนวยงานตนสังกัดของผูรับบรกิาร เพื่อยนืยันสทิธพินักงานสวนทองถิ่น

○ แนะนาํใหผูรับบรกิารตดิตอขึ้นทเบยีนที่หนวยงานตนสังกัด

○ ใหหนวยบรกิารเกบ็ขอมลู และรายงานขอมลูประกอบการเบกิจาย โดยบันทกึขอมลูผานระบบออนไลน  

www.higthai.org เมนรูายงานสวนทองถิ่น

○ กรณเีขารับบรกิารที่รพ.สต.ใหปฏบัิตเิชนเดยีวกับหนวยบรกิารหลัก สวนการเบกิจายชดเชยใหเกบ็หลัก  

ฐานและบันทกึขอมลูประกอบการเบกิจายโดยบันทกึขอมลูผานระบบออนไลนwww.higthai.org เมนู  

รายงานสวนทองถิ่น

3. โรงพยาบาลจติเวชเลยไดจัดทาํหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช เพื่อ

สนับสนนุใหบคุลากรที่ปฏบัิตงิานในเครอืขายระบบบรกิารสขุภาพที่ 8 มสีมรรถนะในการใหบรกิารดานสขุภาพจติ

และจติเวช โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทรจงึขอความอนเุคราะหให รพร.ดานซายเปนแหลงฝกปฏบัิตงิาน

สาํหรับผูเขารับการอบรมหลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช

4. สรปุผลการดาํเนนิงานเรงรัดจัดเกบ็คารักษาพยาบาลสทิธ ิพรบ.ผูประสบภัยจากรถ เดอืนตลุาคม

○ จาํนวนผูปวยทัง้หมด   107 ราย คดิเปนคาใชจาย 32,274  บาท

■ ชาํระแลว จาํนวน 78  ราย 22,632 บาท ( 72.12%)

■ สงหลักฐานเบกิ จาํนวน 15  ราย   5,627 บาท ( 17.43%)

■ คางชาํระ จาํนวน  13 ราย   3,785 บาท ( 11.72%)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.higthai.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBnUdgjLCOoXa1v9bAcZLqWeJ0Uw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.higthai.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBnUdgjLCOoXa1v9bAcZLqWeJ0Uw
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5. นักศกึษาฝกงานประจาํเดอืน พฤศจกิายน 2556

○ นศพ.รามาธบิด ีป 4 รุนที่ 6 ฝกปฏบัิตงิาน 7 คน ระหวางวันที่  31 ต.ค.56 - 23 พ.ย.56

○ นักศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลัยพษิณโุลก ฝกปฏบัิตงิาน 2 คน ระหวางวันที่ 04 พ.ย.56 -

24 ม.ค.57

3. การศกึษาดงูานของหนวยงานภายนอก ประจาํเดอืน พฤศจกิายน 56

● โรงพยาบาลหนองบัวแดงศกึษาดงูานสารสนเทศ วันที่ 28 พฤศจกิายน 2556

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว

1. การนาํเสนอผลงานเดนของ อสม.ประจาํป 2556 วันที่ 9 พฤศจกิายน 2556 หองประชมุผตีาโขน

2. การนาํเสนอประเดน็การเรยีนรูของนักศกึษาแพทย รามาฯ รุน 7 เรื่องการควบคมุโรค,การใหบรกิารตรวจเทา,การ

ใหบรกิารหลังคลอดรวมกับแพทยแผนไทย ในวันที่ 22 พฤศจกิายน 2556 หองหนอไมหวาน

กลุมการพยาบาล

1. การปรับโครงสรางองคกรพยาบาลใหม

2. การแตงตัง้คณุเมตตาจติร เจรญิทรัพย  ตาํแหนง พยาบาลวชิาชพี เปนรองหัวหนางาน ER และคณุเอกวัฒน อุนแกว

เปน รองหัวหนางาน EMS

ฝายเวชกรรมฟนฟู

1. การกาํหนดแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนนุจาก สสส. เรื่องเดก็ดานซาย วันที่ 21-22 พ.ย. 56 ขอเชญิผูรับผดิชอบ

งานกลุมเพาะกลาตาโขนนอยเขารวมประชมุ

2. การประชมุประจาํป ของชมรมผูสงูอายอุาํเภอดานซาย วันที่ 14 ธ.ค.56 หองประชมุผตีาโขน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

                         เดชา สายบญุตัง้   ผูบันทกึการประชมุ

( เดชา สายบญุตัง้)

     อภชัิย  อปุระ  ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ

   (นายอภชัิย  อปุระ  )


