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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 7/2557 

วันที่ 8 เมษายน 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. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน เภสัชกรชาํนาญการ (แทน) 

8. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย 

9. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ   

10. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ 

11. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติ ิ

12. น.ส.นศิากร เกดิแสง นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร (แทน) 

13. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร 

14. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยชาํนาญการพเิศษ 

15. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤตพยาบาล วชิาชพีชาํนาญการ 

16. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน 

ผูไมมาประชมุ 

1. - 

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. เรื่องสบืเนื่องจากการประชมุ HA โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย ไดรับรางวัล Spiritual Healthcare      

Award และเกยีรตบัิตรชื่นชมเครอืขายสขุภาพอาํเภอ จังหวัดเลย สวนโปสเตอรนาํเสนอ เรื่อง CBR และ พัฒนาการ       

เดก็ 

2. รายงานการประชมุจากที่ประชมุ กวป. ทางจังหวัดความสาํคัญเรื่องการตดิตามผูปวยวัณโรค ,ผูปวยโรคไขหวัดใหญ    

Distric Health System, 

3. รายงานขอมลู QOF อาํเภอดานซาย 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 6/2557 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUGF3aa0sq9FF71BkHDSVpqIv5pw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F203.157.173.19%2Fcockpit57%2Famphur.php%3Fsl_grpstg%3D3%26amphur%3D4205&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfNjtVLpEv0hD90emLOtOmQJPUgw
https://docs.google.com/document/d/1yCpqiWxDsVMT72Ks5oJsEAzuO9rGTiK4aHGwK_SprdU/edit
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1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1) 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิเดอืน มนีาคม 2557 

2. ขอเพิ่มคาจางลกูจางชัว่คราว(รายวัน)ใหกับ น.ส.กติตยิา โสประดษิฐขอปรับอัตราคาจางจาก 600 บาท เปน 800        

บาท 

3. ขอใหทกุหนวยงานกาํชับในเรื่องการลาอยางเครงครัด เพื่อใหมบีคุลากรเพยีงพอและมคีวามพรอมในการปฏบัิตงิาน  

4. บทบาทของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใหชวยดแูลในเรื่องการจัดการจราจร และขอใหกาํชับบคุลากรในทกุ  

หนวยงานเรื่องการสวมใสหมวกกันนอค 

5. บคุลากรใหม  

1. นายปรเมศวร เชื้อบญุมี พยาบาลวชิาชพี 

2. น.ส.สภุาพร วังคาํ พยาบาลวชิาชพี 

3. น.ส.นลติตา สารมะโน พยาบาลวชิาชพี 

4. น.ส.อรวรรณ ภมูพิล พยาบาลวชิาชพี 

5. น.ส.จรยีพร พมิใจ จพ.สาธารณสขุ (เวชกจิฉกุเฉนิ) 

6. น.ส.อษิญาฎา คาํแกว จพ.ธรุการ ปฏบัิตงิาน 

7. น.ส.เพญ็ประภา อุนแกว จพ.โสตทัศนศกึษา ศนูยคอมพวิเตอรและโสตฯ 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. รายชื่อหนวยบรกิารในพื้นที่รอยตอขามจังหวัดเลย ตามขอตกลงเปนพื้นที่รอยตอ เพื่อใชเปนขอมลูอางองิในการ

พจิารณาตามจาย ตามหลักเกณฑ สงตอขามจังหวัด (Refer out)  ดังนี้ 

1. บานหมันขาว หมู 4 ต.กกสะทอน อ.ดานซาย จ.เลย 

2. บานหวยไผ หมู 12 ต.อปิุม อ.ดานซาย จ.เลย 

3. บานวังเปง หมู 8 ต.อปิุม อ.ดานซาย จ.เลย 

2. การดแูลประชาชนที่ถกูปลดสทิธจิากระบบหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ จากการตรวจสอบฐานทะเบยีนบคุคลที่มี

ปญหาสถานะและสทิธพิบวาม ี2 กลุม ดังนี้  

1. กลุมบคุคลที่เขาหลักเกณฑบคุคลที่มปีญหาสถานะและสทิธ ิหนวยบรกิารสามารถดาํเนนิการลงทะเบยีน

บคุคลที่มปีญหาสถานะและสทิธแิละรับบรกิารไดทันท ี

2. กลุมบคุคลที่ไมเขาหลักเกณฑบคุคลที่มปีญหาสถานะและสทิธ เิชน คนตางดาว/หรอืบคุคลที่มสัีญชาตอิื่นๆ   

เชน จนี อังกฤษ เนปาล ฯลฯ เรื่องไดนาํเขาสูการประชมุคณะกรรมการดานสาธารณสขุ เมื่อวันที่13 ก.พ        

.57 มตทิี่ประชมุใหประสานสปสช.เกี่ยวกับเงนิเหมาจายรายหัว และใหหนวยบรกิารใหการรักษาพยาบาล  

ไปพลางกอน 

3. กรมควบคมุโรค โดยสาํนักงานโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอมไดดาํเนนิงานพัฒนา ระบบฐานขอมลูโรค

และภัยสขุภาพจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม และไดจัดทาํระบบออนไลนผานทางเวปไซด 

http://occhealth.ddc.moph.go.th เพื่อรายงานผลการจัดบรกิารอาชวีอนามัยการเฝาระวังโรคจากการประกอบ 

อาชพีและสิ่งแวดลอม และการประเมนิความเสี่ยงจากการทาํงานของบคุลากรในโรงพยาบาลทัว่ประเทศ มอบ

หมายใหคณุไกรลาส พมิพรัตน เปนผูรับผดิชอบงาน 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdansai-com.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fjob.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJJfc4GlI6Dritzx1XnfcmR_RreA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Focchealth.ddc.moph.go.th&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9mqbHRn6cD9L8axJYLEPlJRtggQ
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4. หนวยงานขอศกึษาดงูานประจาํเดอืน เมษายน 2557 

1. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย ศกึษาดงูานคลนิกิพัฒนาการเดก็  ในวันพธุที่ 2 เม.ย.57 เวลา 

10.00-15.00 น. 

5. งานฝกอบรมนักศกึษา 

1. นักศกึษาแพทย มหาวทิยาลัยพะเยา ชัน้ปที่ 2 ฝกประสบการณวชิาการชพีในการสังเกตการณและศกึษา

ทักษะพื้นฐาน จาํนวน 1 คน ระหวางวันที่ 3 เม.ย.-1 พ.ค.2557 

1. นางสาวรุงรัตน คาํสทีา 

2. นักศกึษาแพทย มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ชัน้ปที่ 1 กลุมที่ 3  ฝกประสบการณ จาํนวน 8 คน ระหวาง

วันที่ 6-17 เม.ย.57 

1. นางสาวเกวลนิ วกิรัยเจรญิยิ่ง  (ค. 3 จังหวัดชายแดน) 

2. นางสาวณชิภริมย สังขเอี่ยม (ค.แพทยชนบท) 

3. นางสาวนํ้าฝน ดวงคาํส ี(ชางเผอืก)  

4. นางสาวนชิาภา ยอดสดุเอื้อม (ค.แพทยชนบท) 

5. นางสาวใยฝาย เชดิธรรมธร  (ค.แพทยชนบท) 

6. นางสาวรุงรัตน รัฐพทัิกษสันต ิ (ค. 3 จังหวัดชายแดน) 

7. นางสาวสรนิดา สาเหาะ  (ค. 3 จังหวัดชายแดน) 

8. นางสาวอัญชสิา รัตนสาํเนยีง (ค.แพทยชนบท) 

9. นางสาวอารรัีตน แกวฉดี (ค.แพทยชนบท) 

10. นางสาววรัิญชนา จติต ิ(แพทยทัว่ไป) 

11. นางสาวทพิญาดา ศรวีชริวัฒน (แพทยทัว่ไป) 

12. นางสาวศตนันท โสตถสิถาวร (ค.สามจังหวัดชายแดน) 

6. ศนูยระบาดวทิยา สรปุสถานการณโรคทางระบาดวทิยา ประจาํเดอืน มนีาคม 2557 

1. โรคไขเลอืดออก มรีายงานการพบผูปวยจาํนวน 5 ราย ใน 3 หมูบาน  

2. โรคไขหวัดใหญ2009 ผลการตรวจยนืยันผูสงสัยโรคไขหวัดใหญ4 ราย ที่สงไปนัน้ผลเปนบวก ทัง้ 4 ราย         

บานวังเปง 3 ราย และบานนํ้าพงุ 1 ราย  

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว 

1. สรปุผลการประเมนิโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย โดยนศพ.รามาธบิดชัีน้ปที่4 ที่มาฝกภาคสนามปการ

ศกึษา2556 ในหัวขอวาเมื่อจบแลวจะมาทาํงานที่รพร.ดานซาย 

เหตผุลที่เลอืก 

1. บรรยากาศดทัีง้ผอ. แพทยและเจาหนาที่ดมีาก 

2. อากาศด ีมจีักรยานปน ชาวบานนารัก 

3. เปนรพ.ที่มศัีกยภาพสงู 

4. ถาหากไปจะเรยีนรูสิ่งตางๆและพัฒนาตนเองไดมาก 

5. เปนรพ.ที่บรรยากาศสงบ บคุลากรเปนตัวอยางที่ด ีอัธยาสัยด ีทุมเทใหกับการทาํงาน 

6. ระบบงานด ีบคุลากรด ีสถานที่ด ี

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dansai-epidem.blogspot.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFjbxjU-YZUIa6groXnbuTlKRaEw
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7. บรรยากาศการทาํงานเปนกันเอง มสีิ่งอาํนวยความสะดวกพรอมอากาศเยน็สบาย 

8. สถานที่สวยงาม กวางใหญ การจัดระบบของรพ.ด ี

9. บรยากาศ บคุลากร สถานที่ดมีากๆ นาอยูมากๆ ประทับใจทกุอยางที่นี่ และอยากรูจักที่นี่มากกวานี่ 

10. เปนรพ. ที่มกีารบรหิารจัดการที่ด ีเปนธรรมกับทกุฝาย ชวีติมคีวามสขุ 

11. ชอบวธิบีรหิาร ความเปนกันเอง เอาใจเขามาใสใจเรา 

12. ผอ.เปนแรงบันดาลใจใหเจาหนาที่ทาํงานอยางทุมเท 

13. ชอบการดแูลคนไขแบบองครวม ยดึคนไขเปนศนูยกลาง และมคีลนิกิเฉพาะที่ดแูลไๆดเปนอยางด ี

14. ผูคนในรพ. และในชมุชนเปนกันเอง 

15. ผูคนในชมุชนมไีมตรจีติด ีใหความชวยเหลอืดมีาก 

16. เปนชวีติที่ตองการ (อยูในที่อากาศดีๆ สังคมดีๆ) 

เหตผุลที่ไมเลอืก 

1. รูสกึยังมทีี่อื่นตองไปพัฒนาอกี อยากใหแถวบานดขีึ้นแบบนี้ 

2. รพ.นี้พัฒนาแลว มแีพทยมากกวารพ.อื่น แพทยที่นี่มคีวามพรอมแลว 

3. ระบบที่นี่เสถยีรแลวผมอยากตอสูกับความยากลาํบากทรุกันดารและความไมเทาเทยีมของระบบบรกิารมากกวานี้ 

กลุมการพยาบาล 

1. สรปุกจิกรรมคลนิคิโรคตา มผีูมารับบรกิารทัง้หมด 113 ราย สงตอ 1 ราย เปลี่ยนเลนสตาเทยีม 15 ราย การให

บรกิารครัง้ที่ วันที่ 19 มถินุายน 2557 

2. โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุ ของบานหมันขาว  เพื่อเปน อสม.เชี่ยวชาญ 

3. การบรหิารอัตรากาํลังเจาหนาที่บรรจใุหม งานหองผาตัด 1 คน,งาน IPD  2 คน ,งานอบัุตเิหตฉุกุเฉนิ 2 คน และ

งานเวชกจิฉกุเฉนิ 1 คน  

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. สรปุขอมลูผูพกิาร ICF เปาหมายในการตรวจประเมนิ 1,484 คน ดาํเนนิการแลว 1,336 คน คดิเปน 80 เปอรเซนต

ของคนพกิารในอาํเภอดานซาย 

2. โครงการรถเขน็สาํหรับคนพกิาร  เปาหมาย 70 คน ใหประชาสัมพันธไปยัง รพ.สต.  อาํเภอนาแหว และอาํเภอภเูรอื 

ฝายเวชปฏบัิตทัิว่ไป 

1. งานชันสตูร การสงตรวจ hemoglobin typing เนื่องจากที่ผานมาทางโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย ได

สงตรวจไปยังหนวยบรกิารธาลาซเีมยี ศวป. คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนยอดเงนิที่เบกิจาย

ตัง้แตวันที่ 1 ตลุาคม - 31 มกราคม 2557 จาํนวน 32,100 บาท  

ฝายแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. สรปุผลการนาํเสนอสมนุไพรตมหลังคลอด  

ฝายทันตสาธารณสขุ 

1. การพัฒนาระบบบรกิารทันตกรรมที่ รพ.สต. 2 แหง ไดแก รพ.สต.โคกงาม และ รพ.สต.กกจาํปา การจัดบรกิารจะมี

ทันตาภบิาลไปปฏบัิตงิาน เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ดังนี้ 

1. นายวัชระ สงิหสถติย รพ.สต.ตบูคอ 

2. น.ส.รัตตยิา วังครีี รพ.สต.บานผึ้ง 
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3. นายสขุสันต ละมอมพรอม รพ.สต.กกจาํปา 

4. นายวัชเวศ จันภถูิ่น รพ.สต.โคกงาม 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

 

   …….…………………… ผูบันทกึการประชมุ 

                                             ( เดชา สายบญุตัง้)  

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

     (นายอภชัิย อปุระ) 


