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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 8/2557 

วันที่ 19 พฤษภาคม 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.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 เวชสถติ ิ

12. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร 

13. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร 

14. ทพ.กฤษฎาพันธ จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

15. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤตพยาบาล วชิาชพีชาํนาญการ 

ผูไมมาประชมุ 

1. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน 

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. รายงานการประชมุจากที่ประชมุ กวป. นพ.สสจ.เนน เรื่องการลดตนทนุในสวนของเวชภัณฑหองชันสตูร งานทันต     

กรรม ฯลฯ  

2. รายงานขอมลู QOF อาํเภอดานซาย  

3. ขอแสดงความยนิดกัีบภญ.ดารนิ จงึพัฒนาวด ีไดรับรางวัลศษิยเกาดเีดน ของคณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 

4. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย ไดรับของบรจิาค ดังนี้ 

1. สโมสรไลออนส บรจิาคเงนิสมทบทนุกองทนุพระราชทานเพื่อสงเคราะหคนไขยากจนฯ  

2. สโมสรไลออนส เพื่อซื้อเตยีงผูปวยโรคตา มลูคา 127,500 บาท 

3. ครอบครัวหลวงสวัสดิ์สาล ีโดย นพ.มรกต กรเกษม บรจิาคเครื่องตดิตามสัญญานชพี มลูคา 400,000 บาท 

5. ผลการดาํเนนิงาน DHS อาํเภอดานซาย มเีขม็มุงที่จะดาํเนนิงานดังนี้งานศพงานบญุปลอดเหลา ปลอดการพนัน ,      

ภาคเีครอืขายควบคมุโรคเขมแขง็ และองคกรไรพงุ 

6. ความคบืหนาของ Service plan รพร.ดานซาย ไดวางแผนดาํเนนิการ Hemodialysis เรยีบรอยแลว 
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7. การประเมนิจากหนวยงานภายนอกระดับเขต 2 หนวยงานสาํคัญ คอื SRRT และ NCD คลนิกิ ในวันที่ 2 ม.ิย.57 

8. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร แจงเวยีนคณุลักษณะพื้นฐานกลองโทรทัศนวงจรปด และตรวจสอบ  

พบวา www.ictcctv.com ใหขอมลูเกี่ยวกับกลองวงจรปด ซึ่งมกีารนาํชื่อและตราสัญลักษณของกระทรวงฯ ไป    

ปรากฏบนหนาเวปโดยไมไดรับอนญุาต ทาํใหมหีลายหนวยงานนาํไปอางองิ ซึ่งทางกระทรวงไมไดเปนผูจัดทาํและ  

ไมมสีวนเกี่ยวของใดๆ กับเวปไซตดังกลาว 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 7/2557 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1) 

2. การดาํเนนิการตามตัวชี้วัด KPI ป 2557 ขอใหผูเกี่ยวของดาํเนนิการในประเดน็สาํคัญดังนี้ 

1. ใหหนวยบรกิารดาํเนนิการสงขอมลู 21 และ 43 แฟม พรอมกันเปนรายสัปดาหทกุวันพธุ โดย 21 แฟม สงผาน         

เวปไซด Provis และ และ 43 แฟม สงผานเวปไซต HDC 

2. ใหหนวยบรกิารดาํเนนิการสงขอมลู 21 และ 43 แฟม รายเดอืน โดย 21 แฟม สงผานเวปไซดProvis และ และ             

43 แฟม สงผานเวปไซต HDC ภายในวันที่ 25 ของเดอืนถัดไป  

3. ใหโรงพยาบาลดาํเนนิการสงขอมลู 12 แฟม รายเดอืน เขาทางกลองรับหนังสอือเิลกทรอนกิสภายในวันที่25       

ของเดอืนถัดไป  

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิเดอืน เมษายน 2557 

2. ผลการตรวจประเมนิการเงนิการคลังของ รพร.ดานซาย ไดระดับ C ใหฝายบรหิารดาํเนนิการแกไข และชี้แจง สสจ.      

เลย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

3. การจัดทาํคาํสัง่แตงตัง้ เจาหนาที่พัสดโุดยใหมผีูรับผดิชอบหนวยงานละ  2 คน  

4. ขอใหทกุฝายงานดาํเนนิการจัดทาํคาํสัง่ปฏบัิตงิานใหเปนปจจบัุน 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. กองทนุพระราชทานเพื่อสงเคราะหคนไขยากจนในสมเดจ็พระเทพฯ ไดสนับสนนุเงนิจัดซื้อเครื่องผลติออกซเิจน ดังนี้ 

1. เครื่องผลติออกซเิจน ขนาด  3 ลติร จาํนวน 10 เครื่อง มลูคา 150,000 บาท 

2. เครื่องผลติออกซเิจน ขนาด  5 ลติร จาํนวน 1 เครื่อง มลูคา   23,000 บาท 

3. เครื่องผลติออกซเิจน ขนาด  8 ลติร จาํนวน 1 เครื่อง มลูคา   27,000 บาท 

รวมมลูคา ทัง้หมด 200,000 บาท 

2. สรปุผลการดาํเนนิงาน ปญหา ขอเสนอแนะของการพัฒนาระบบ OPD Paperless 

3. งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน พฤษภาคม 2557 

1. นักศกึษาแพทย รามาธบิด ีป 4 Rotation รุน 1/57 จาํนวน 8 คน ฝกประสบการณ ระหวางวันที่ 4-31 

พ.ค.57 

2. นักศกึษาแพทย มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ชัน้ปที่ 1 กลุมที่ 5  ฝกประสบการณ จาํนวน 11 คน 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ictcctv.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmTDEmcQt4au9TosbizMVbIz6JcQ
https://docs.google.com/document/d/1w1qESLKN0u0IXRWqCWcb0UNDmvWJxPiHnUzNJaozW44/edit
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ระหวางวันที่ 7-21 พ.ค.57 

3. นักศกึษาเภสัช มหาวทิยาลัยนเรศวร  ฝกประสบการณ จาํนวน 2 คน ระหวางวันที่ 5 พ.ค.-13 ม.ิย. 57 

4. นักศกึษาเภสัช มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวฯ  ฝกประสบการณ จาํนวน 2 คน ระหวางวันที่ 14 พ.ค.-17 ม.ิย. 57 

4. การประชมุคณะกรรมการพัฒนาเครอืขายสขุภาพระดับอาํเภอ (DHS) ในวันที่ 16 พ.ค.2557 ที่หองประชมุผตีาโขน 

เวลา 09.30-12.00 น. เพื่อกาํหนดระบบการทาํงานเพื่อรวมแกไขปญหาสขุภาพ บรูณาการภาค ีเนนเปาหมายผาน 

กระบวนการชื่นชม และจัดการความรูแบบองิบรบิทของแตละหนวยงาน 

5. ศนูยระบาดวทิยา สรปุสถานการณโรคทางระบาดวทิยา ประจาํเดอืน เมษายน 2557 

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว 

1. การใหวัคซนีปองกันไขหวัดใหญตามฤดกูาล ป 2557 มกีลุมเปาหมายผูปวย 7 โรคเรื้อรัง ผูสงูอาย ุเดก็ อาย ุ6 เดอืน 

- 2 ป และหญงิตัง้ครรภ บคุลากรของโรงพยาบาลมเีปาในการฉดี 90 เปอรเซนต โดยดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน

วันที่ 31 พ.ค.2557 

กลุมการพยาบาล 

1. โครงการปฐมนเิทศบคุลากรใหม ประจาํป 2557 วันที่ 26 -31 พ.ค.2557 

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. การมสีวนรวมดานการสรางเสรมิสขุภาพ ในเครอืขายระดับอาํเภอ(DHS)โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชตนแบบ 

ฝายเวชปฏบัิตทัิว่ไป 

1. โครงการฝากครรภฟรทีกุสทิธิ์ ใหผูเกี่ยวของชี้แจงและทาํความเขาใจกับผูรับบรกิาร โดยเฉพาะหญงิตัง้ครรภตาง

อาํเภอ 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1. สรปุโครงการเพาะกลาตาโขนนอย ชวงปดเทอม มกีจิกรรมดังนี้ 

1. กจิกรรมดานซาย EMS จเูนยีร 

2. กจิกรรมอบรมวายนํ้าเพื่อเอาชวีติรอด 

3. กจิกรรมเยบ็ผา 

4. กจิกรรมอาสาชวยพอแมทาํงานในโรงพยาบาล 

5. กจิกรรมดนตร ีไวโอลนิ 

2. คณะกรรมการกฬีารวมกับชมรมจักรยานเพื่อสขุภาพเมอืงดานซาย จะจัดการแขงขันจักรยานเสอืภเูขา ผตีาโขนคัพ 

ครัง้ที่ 5 วันที่ 6 กรกฎาคม 2557  

 

   …….…………………… ผูบันทกึการประชมุ 

                                             ( เดชา สายบญุตัง้)  

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

     (นายอภชัิย อปุระ) 


