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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล

ครัง้ที่ 6/2557

วันที่ 6 มนีาคม พ.ศ.2557 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

รายชื่อผูเขาประชมุ

1. นพ.ภักดสีบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย

2. พญ.ทพิพาวด ีสบืนกุารณ นพ.ชาํนาญการพเิศษ

3. นายอภชัิย อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ

4. นางสขุใจ ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

5. นพ.สันทัด บญุเรอืง นพ.ชาํนาญการพเิศษ

6. น.ส.เยาวพา สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

7. น.ส.ดารนิ จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ

8. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย

9. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ

10. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ

11. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

12. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร

13. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร

14. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยชาํนาญการพเิศษ

15. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

ผูไมมาประชมุ

1. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

1. กาํหนดการตรวจราชการและนเิทศงานกรณปีกต ริอบที่1 ระหวางวันที่12-14 มนีาคม 2557 และกาํหนด       

ประชมุสรปุผลการตรวจราชการในวันศกุรที่14 มนีาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ที่หองประชมุภหูลวง ชั้น        

5  โรงพยาบาลเลย

2. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซายไดเขารับกติตกิรรมประกาศ Spiritual Healthcard Award จากพระเจาว    

รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลพีระวรราชาทนิัดดามาต แุละเกยีรตบัิตรชื่นชมเครอืขายสขุภาพอาํเภอ จากสถาบัน   

รับรองคณุภาพสถานพยาบาล

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 5/2557

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา

กรรมการบรหิารคณุภาพ

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1)
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ฝายบรหิารงานทัว่ไป

1. สถานการณการเงนิเดอืน กมุภาพันธ 2557

2. การใชใบเสรจ็รับเงนิของโรงแรมเปนหลักฐานเพิ่ือเบกิคาเชาที่พัก ขอใหจายเงนิและใชใบเสรจ็ของโรงแรมที่พักจรงิ

3. ผลการพจิารณาขอยายของราชการ รอบที่ 1 ประจาํป 2557

ยายภายในจังหวัด

1. น.ส.กันตตภัทร อภญิญาธติพิงศ พยาบาลวชิาชพี ยายไป รพ.ภเูรอื

2. น.ส.กัลยาณ ียศปญญา จพ.การเงนิฯ ยายไป รพ.นาแหว

3. น.ส.อษิญาฎา คาํแกว จพ.ธรุการฯ ยายมา รพร.ดานซาย

4. ทพ. ธนพล รี้พลมหา ทันตแพทย ยายมา รพร.ดานซาย

5. ทพญ.ทัชชา ทรรปณจนิดา ทันตแพทย ยายมา รพร.ดานซาย

ยายตางจังหวัด

1. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทย ยายไป รพร.นครไทย

2. ภญ.ดารัช ทองปสโณว เภสัชกร ยายไป รพร.นครไทย

4. การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และคาจางลกูจางประจาํ ณ วันที่1 เมษายน 2557 ขอใหทกุฝายงานจัดเตรยีม       

ขอมลูเพื่อจัดสง ของลกูจางประจาํภายในวันที่ 10 มนีาคม 57 และขาราชการภายในวันที่ 15 มนีาคม 2557

5. งดการเบกิจายเงนิบาํรงุเพื่อซื้ออาหารเวรบายใหเจาหนาที่ เนื่องจากระเบยีบของประกันสังคมใหนาํเงนิที่ 

สนับสนนุเขาเงนิบาํรงุของโรงพยาบาล จงึไมสามารถนาํมาใชจายคาอาหารเวรบายได

6. สาํนักงานตรวจราชการเขต 8 แจงขอใหตรวจสอบหนังสอืราชการผานทาง eletter

ฝายแผนงานและประเมนิผล

1. แจงการปรับปรงุระบบลงทะเบยีนเบกิจายตรงของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น โดยปรับเปลี่ยนใหสทิธิ

เบกิจายตรงเดอืนละ 2 รอบ คอื ทกุวันที่ 4 และวันที่ 19 ของเดอืน

2. หนวยงานขอศกึษาดงูานประจาํเดอืน มนีาคม 2557

● ศาลจังหวัดเลย ศกึษาดงูานเพื่อเพิ่มพนูประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของขาราชการศาลยตุธิรรม

จาํนวน 12 คนวันศกุรที่ 7 มนีาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

● โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ วัดไรขงิ ศกึษาดงูาน วันพฤหัสที่ 20 มนีาคม 2557 เวลา 09.00-16.00

น. จาํนวน 60 คน

3. งานฝกอบรมนักศกึษา

● โรงพยาบาลชมุแพ ฝกอบรมผูดแูลระบบคอมพวิเตอร ระหวางวันที่ 3-7 มนีาคม.2557 จาํนวน 4 คน

● นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาป 5 โรงเรยีนศรสีองรักษวทิยา จาํนวน 30 คน เขาฝกประสบการณระหวาง

เดอืน มนีาคม ถงึ เมษายน 2557

● นักศกึษาแพทย มอ. ชัน้ปที่ 1 รุนที่ 1  ฝกประสบการณ จาํนวน 11 คนระหวางวันที่ 9 -15 มนีาคม

2557 และ รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 16- 22 มนีาคม 2557
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4. กาํหนดการฝกอบรมตามโครงการพัฒนา ICT Standard skill สาํหรับบคุลากร ประจาํเดอืน กมุภาพันธ 2557

วัน เดอืน ป รายละเอยีด สถานที่ หมายเหตุ

15 ม.ีค.57 กลุมที่ 1,2 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน เดชา,ภาณุ

16 ม.ีค.57 กลุมที่ 3,4 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน เดชา,ภาณุ

29 ม.ีค.57 กลุมที่ 5,6 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน เดชา,ภาณุ

30 ม.ีค.57 กลุมที่ 7,8 (กลุมละ 10 คน) หองหนอไมหวาน เดชา,ภาณุ

5. การตดิตามขอมลูการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด Data Center Loei

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว

1. การพัฒนารปูแบบการดแูลผูสงูอายบุานกางปลา โดยการสาํรวจความเสี่ยงที่อยูอาศัยเพื่อปองกันการหกลม การ

ประเมนิความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจาํวัน และการประเมนิความรนุแรงของโรคขอเขาเสื่อม

2. การจัดงานวัน อสม.ของอาํเภอดานซาย ในวันที่ 18 ม.ีค.57 ปลอดเหลา เนนวชิาการ ความภาคภมูใิจ

3. การประเมนิ รพ.สต.ของดานซาย ได 2 ดาว ใหทบทวนขอมลู

4. การสงแบบประเมนิ PCA

กลุมการพยาบาล

1. โครงการผาตัดตอกระจก พอ.สว. ป 2557 วันที่ 12-17 สงิหาคม 2557  การคัดกรองใหดาํเนนิในชวงเดอืน

มถินุายน-กรกฎาคม

ฝายเวชกรรมฟนฟู

1. ความกาวหนาในการพัฒนางาน CBR ตาํบลนาด ีในเดอืนนี้เปนเรื่องการสงเสรมิคณุภาพชวีติดวยการผลติ

สมนุไพร โดยเลอืกบานนาหมมูน เปนสถานที่ในการผลติสมนุไพร

ฝายแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก

1. ผลการตรวจประเมนิคลนิกิเวชกรรมแพทยแผนไทย ไดคะแนน 96.87 เปอรเซนต

2. การนาํเสนอการใชสมนุไพรตมหลังคลอด ในงานมหกรรมสมนุไพร ที่จังหวัดสกลนคร วันที่ 17-18 ม.ีค.57

ฝายเภสัชกรรมชมุชน

1. การอบรมการใชยาปฏชิวีนะ อยางเหมาะสมใน 3 โรค ไดแก บาดแผล, URI และ Ac.Diarrhea วันที่ 10 เมษายน

2557

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

1. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชงิอนรัุกษ โดยชมรมจักรยานเพื่อสขุภาพเมอืงดานซายรวมกับมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม

2. กจิกรรมเพาะกลาตาโขนนอย “เอาชวีติรอดจากการจมนํ้า” วันที่ 24-31 ม.ีค.2557 รับสมัครเดก็ 7-12 ป

          ……………………… ผูบันทกึการประชมุ

                                          ( เดชา สายบญุตัง้)

      ………………………..ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ

     (นายอภชัิย อปุระ)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F203.157.173.19%2Fcockpit57%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjIwmr0j26JkyV_Wlfpr7WZIPO5g

