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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 9/2557 

วันที่ 5 มถินุายน 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. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร 

12. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร 

13. ทพ.กฤษฎาพันธ จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

14. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาล วชิาชพีชาํนาญการ 

15. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน 

ผูไมมาประชมุ 

1. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติ ิ

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. เรื่องจากที่ประชมุ ปสน.จังหวัดเลย 

1. แนวทางการบรหิารจัดการและการเรยีกเกบ็เงนิชดเชยคาบรกิารทางการแพทยแรงงานตางดาว 

● กรณไีปรักษาขามเขต ใหสงตัวผูปวยไปที่รพ.เลย หากไมมใีบสงตัว ผูปวยตองชาํระคารักษาเอง     

โดยใหใชหลักการเดยีวกับคนไขประกันสังคม 

● การขึ้นทะเบยีน ใหขึ้นทะเบยีนที่โรงพยาบาลชมุชนเหมอืนเดมิ 

● การจัดสรร ปละ 2 ครัง้ 

2. แนวทางการดาํเนนิงานในกลุมบคุคลผูมปีญหาสถานะและสทิธ ิ 

● กรณขีึ้นทะเบยีนที่รพช.และมารับบรกิารผูปวยนอกที่ รพท.เลย ใหรพช.ตามจาย 700 บาท/visit 

● กรณมีารับบรกิารผูปวยในที่รพท.เลย รพท.เลยจะดาํเนนิการสงขอมลูเพื่อขอเบกิชดเชยคาใชจาย  

เอง 

● ผูปวยตองมใีบสงตัวใหถกูตองและตองสงไปที่รพ.เลยเทานัน้ขอใหทางผูบรหิารประชาสัมพันธให

ผูนาํชมุชน และผูรับบรกิารทราบใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นได 
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3. รพท.เลยขอ Clear คาใชจายยอนหลัง (สทิธปิระกันสขุภาพคนตางดาว และผูมปีญหาสถานะและสทิธ)ิ    

อาํเภอดานซาย  ผูปวยนอก 8,477  บาท ผูปวยใน 31,563 บาท 

4. ทบทวนขอตกลงการสงตอผูปวย 

● ANC อนโุลมใหเขารับบรกิารที่สถานบรกิารใดกไ็ด โดยไมจาํเปนตองตองมใีบสงตัว 

● การสงตัวผูปวยไปนอกเครอืขายใหรพช.ทกุแหง ตอง REFER ผาน รพท.เลยทกุกรณ ทัีง้นี้หาก      

เปนกรณฉีกุเฉนิ เรงดวน หรอืผูปวยมอีาการสาหัส สามารถประสานกับรพท.เลยผานศนูยREFER     

ทางโทรศัพทหรอื TELEไดยกเวน รพร.ดานซาย ใหอยูในดลุยพนิจิของแพทยเฉพาะทางสาขา     

นัน้ๆ 

● แนวทางการสงตอผูปวยศัลยกรรมระบบทางเดนิปสสาวะ : รพท.เลยสามารถรักษาโรคศัลยกรรม  

ระบบทางเดนิปสสาวะไดทัง้หมด ยกเวน อวัยวะเพศถกูตัดขาดและการเปลี่ยนไต ดังนัน้ 2 กรณี     

นี้สามารถสงตอออกนอกเขตจังหวัดไดเลย ดังนัน้กรณผีูปวยนิ่วใหREFER มาที่รพท.เลย ไมให     

REFER ไปนอกเครอืขายโดยไมผาน รพท.เลย 

5. การจัดสรรเงนิเหมาจายรายหัว ปงบประมาณ 2557 ในสวนเงนิ UC มขีอทักทวงจาก สตง.หลายเรื่องวา       

ไมสามารถนาํเงนิไปใชได  

● เงนิที่จังหวัดเลยไดรับจัดสรร 810,912,480.00 บาท 

● บรหิารจัดการโดยจังหวัด 160,732,723.70 บาท 

1. รพ.หนองหนิ     8 ลบ.  

2. ppจังหวัด     9 ลบ.  

3. OP-Refer 18.8 ลบ.  

4. จติเวชเลย   7.5 ลบ.  

5. ลจ.ชค.นร.ทนุ  45.3 ลบ.  

6. PCU 55.97 ลบ.  

●  ปรับเกลี่ยใหไดรับไมนอยกวาป  56  คนื OP-Refer 5.1 ลบ. ,หักคา LAB+คนืรพท.เลย 4.4  

   ลบ. ,ชดเชยงบคาเสื่อม 

●  สรปุเงนิที่หนวยบรกิารจะไดรับ (CUP) 

1. โรงพยาบาล : OP+IP+PP+QOF+คาตอบแทน3,000ลบ.+HS(1&2)+ลจ.ชค.นร.ทนุ 

NP+R2R+HA+QRT+ สมนุไพร 

2. เงนิฝาก : PPจังหวัด +หนองหนิ ,OP-Refer+ยาเสรมิธาตเุหลก็+TSH+ทนุนร.ป 2-4 

3. รพ.สต. : OP+PP+QOF ,ลจ.ชค.นร.ทนุ +สมนุไพร 

6. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซายจะเปน Stock ยาใหรพ.ภเูรอื ,นาแหว จาํนวน 13 รายการ และควร         

มกีารประชมุตกลงกัน กรณยีาขาด Stock ใหสสจ.เลย Clearing แทนการคนืยา หรอืใชยาตัวอื่นที่มมีลูคา       

ตนทนุเทากัน 

7. การบรหิารจัดการเวชภัณฑควรม Cีenter ขอมลู กาํหนดใหงาน คบส.เปนผูรวบรวมขอมลู และสงรายงาน       

ใหทกุวันที่5 ของเดอืน โดยมแีบบฟอรมรายงานแบบใหมดังนัน้จงึขอใหผูบรหิารกาํชับใหผูเกี่ยวของดาํเนนิ    

การจัดสงรายงานใหฝายเภสัชดวย 
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2. เรื่องจากที่ประชมุ กวป. 

1. ขอใหสวนราชการทกุแหง ใหความรวมมอืกับ คสช. เพื่อความสงบเรยีบรอยของบานเมอืง 

2. โรงพยาบาลหนองหนิเปดใหบรกิารในวันที่ 9 มถินุายน 2557 

3. หนวยแพทยเคลื่อนที่จังหวัด ที่บานหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแหว 

4. การประชมุอบรม ศกึษาดงูานเปนหมูคณะตองขออนญุาตจาก คสช. โดยใหแจงมาทางจังหวัด และใหทาง    

จังหวัดเปนผูแจง 

5. รายงานโรคทางระบาดวทิยา โรควัณโรค อาํเภอดานซาย ผลงานยังตํ่าฝากใหผูเกี่ยวของตดิตามดาํเนนิงาน   

ดวย 

6. กรณกีารทาํผดิวนิัย : ไมเซนตชื่อปฏบัิตงิานลวงเวลา 

7. สถานการณการเงนิการคลัง เดอืนพฤษภาคม 2557 : ในเดอืน เมษายน รพร.ดานซาย มรีายการจาย       

จาํนวนมากเกอืบ 10 ลานบาท ระดับ 7 และขอสังเกตมกีารสงขอมลูเพื่อแกไขหลายครัง้ นพ.สสจ.ทักทวง      

วาแกไขบอยไปหรอืเปลา  ในสวนของตนทนุยาใชมากไปเมื่อเทยีบกับแผน 

8. แผนพัฒนางานบรกิารปฐมภมู จิะมกีารนาํเสนอผลงานในแตละเดอืนโดยในเดอืนนี้ม อี.ทาลี่และ อ.ภเูรอื      

เปนผูนาํเสนอผลงาน นพ.สสจ ไดเนนยํ้าเรื่องแผนของโรงพยาบาลและ สสอ. ควรจัดทาํเปนแผนเดยีวกัน    

ใหได (หนึ่งอาํเภอ หนึ่งแผน ป 2558) 

9. QOF ของจังหวัดเลย อยูในลาํดับที่ 4 ของเขต 8 ที่สาํคัญคอืเรื่องของการคนืขอมลู 

10. การโอนเงนิคาจางให รพ.สต.เครอืขาย ดวย (โอนถงึ 30 ก.ย.57 ) โดยโอนใหเสรจ็ภายในวันที่ 20 ม.ิย.57 

11. สตง. ตรวจสอบการใชงบ UC เกี่ยวกับรายละเอยีดการบรหิารงบ การใชจาย การควบคมุภายใน พบวามี      

การใชเงนิผดิวัตถปุระสงคอาจจะมกีารเรยีกเงนิคนื และจัดสรรใหมรายละเอยีดไดแจงทางไลนใหผูบรหิาร   

ทกุทานทราบแลว โดย สตง. จะเขาตรวจสอบประมาณเดอืน ต.ค.-พย. ซึ่งจะตองมกีารเตรยีมขอมลู หลัก      

ฐานเอกสารตางๆใหพรอม 

3. การประเมนิระบบการบรหิารการเงนิจากเขต ในเดอืน กรกฎาคม 2557 

4. การกอสรางโรงครัว โดยใชงบประมาณของธนาคารออมสนิ  

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 8/2557 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1) 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิเดอืน พฤษภาคม 2557 

2. รายงานผลการตรวจมาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล 

3. การจายเงนิบัญชบีรจิาคของโรงพยาบาล 

4. การพจิารณาใชรถยนตสวนตัวเดนิทางไปราชการนอกจังหวัดเลย ซึ่งมตเิดมิอนญุาตใหเฉพาะระดับหัวหนาฝาย/งาน  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2F020657%2520CCD.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd1VclI948nLtcyTmInD8os4uecQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2F020657%2520planfin.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwlPLP__UHbIGSK4S_SCPnw5Fi1A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F203.157.173.9%2Fkwp%2Ffile%2F310557QOF_Loei_final.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-ITScYt7dgIpompfZL54QdB6HdA
https://docs.google.com/document/d/1w1qESLKN0u0IXRWqCWcb0UNDmvWJxPiHnUzNJaozW44/edit
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แตปจจบัุนมบีคุลากรที่นาํรถสวนตัวเดนิทางไปประชมุมากขึ้น  

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน มถินุายน 2557 

1. นักศกึษาแพทย มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ชัน้ปที่ 1 กลุมที่ 6  ฝกประสบการณ จาํนวน 10 คน 

ระหวางวันที่  24 ม.ิย. - 5 ก.ค.57 เขาพักหอง A02-A04 และ F06 

2. นักศกึษาแพทย มหาวทิยาลัยนเรศวร ป 6 ฝกงานวันที่ 15-26 ม.ิย.57 จาํนวน 2 คน เขาพักที่หอง A01 

3. นักศกึษาเภสัช มหาวทิยาลัยรังสติ  ผลัด 2 ฝกงาน วันที่ 23 ม.ิย.-29 ก.ค.57 จาํนวน 1 คน เขาพักที่หอง 

A06 

(ราง)ระเบยีบการเขาพักของนักศกึษา 

1. หามสงเสยีงดังสรางความรบกวน กอความราํคาญใหกับผูพักอาศัยในหอพัก เชน เปดลาํโพง, เลนดนตร,ี 

คยุโทรศัพท เสยีงดังเกนิไป เปนตน 

2. หามทะเลาะววิาทภายในหอพัก 

3. หามลักขโมยทรัพยสนิ หรอืสิ่งของใดๆ ภายในหอพักหรอืของผูที่พักอาศัยในหอพัก 

4. หามเสพอบายมขุภายในหอพัก เชน บหุรี่ สรุา/เบยีร ยาเสพตดิ การพนัน ฯลฯ 

5. หามนาํนักศกึษาหรอืบคุคลภายนอกเขาพักอาศัยในหอพักโดยไมไดรับอนญุาตจากพี่เลี้ยง 

6. นักศกึษาตองรักษาความสะอาดหองพัก ของใชสวนรวม ตองจัดเกบ็ใหเปนระเบยีบเรยีบรอย 

7. หามครอบครองวัตถอัุนตราย อันจะนาํมาซึ่งความเสยีหายและเกดิอันตรายแกทรัพยสนิของหอพัก และผู

อาศัยในหอพัก เชน อาวธุ วัตถรุะเบดิ แกส เชื้อเพลงิ ฯลฯ 

8. หามทาํลายทรัพยสนิหอพัก เชน รื้อถอน ดัดแปลง ตอเตมิ เคลื่อนยายอปุกรณ ฯลฯ  และหากทาํทรัพยสนิ

เสยีหายจะตองชาํระคาปรับตามราคาของทรัพยสนินัน้ 

9. หามโยน ขวางปา หรอืทิ้งสิ่งของใดลงมาจากหองพัก 

10. หามนาํอปุกรณเครื่องใชไฟฟาที่กอใหเกดิอันตรายไดงายมาใชในหองพัก 

11. หามประกอบอาหารสด และไมนาํอาหารไปรับประทานในหองพัก  

12. หามตากผาและวางพาดสิ่งของตางๆ บนขอบระเบยีงหลังหองพัก 

13. หามนาํสัตวเลี้ยงทกุชนดิมาเลี้ยงไวในบรเิวณหอพัก / หองพัก 

14. นักศกึษาที่ไดรับรถจักรยาน ตองดแูลรักษาและสงคนืตามกาํหนด 

2. หนวยงานศกึษาดงูาน ประจาํเดอืนมถินุายน 2557  

1. โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก ศกึษาดงูานระบบสารสนเทศ วันที่ 13 มถินุายน 2557 จาํนวน 10 คน 

2. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชตะพานหนิ ศกึษาดงูานโปรแกรม Inventory วันที่ 16 มถินุายน 2557 

ศนูยประกันสขุภาพ 

1. การดาํเนนิการตรวจสอบสทิธโิดยใชบัตรสมาทการด ดวย สปสช.ไดเปลี่ยนวธิกีารขอตรวจสอบสทิธ โิดยจะตองมกีาร   

ยนืยันตัวบคุคลผานการใชบัตรสมารทการด ซึ่งทางศนูยประกันสขุภาพไดประสานงานกับทาง สปสช. ผูขอใชงาน   

ระบบตรวจสอบสทิธดิวยระบบ UCauthen เพื่อดาํเนนิการตอบรับยนืยันการเขาใชงานระบบตรวจสอบสทิธติามขัน้  
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ตอนที่แนะนาํ และการดาํเนนิการขอใชบัตรประชาชนสมารทการดตองมรีหัส Pin Code 4 หลักจากทางอาํเภอดวย 

ศนูยคอมพวิเตอรและโสตทัศนปกรณ 

1. ขออนมุัตจิัดซื้อ เครื่อง Server สาํรองเพื่อทดแทนเครื่องเดมิที่ีอายใุชงาน 6 ป จาํนวน 1 เครื่อง พรอมเครื่องสาํรอง

ไฟ มลูคารวม 

2. ขอเชญิบคุลากรของโรงพยาบาลทกุคนถายภาพเพื่อทาํบัตรประจาํตัวใหม ระหวางวันที่ 30 พ.ค.- 6 ม.ิย.57 ที่หอง

ประชมุขาวกลอง 2 

3. ศนูยคอมพวิเตอรดาํเนนิการตดิตัง้ UPS ใหม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ดังนี้ 

ชื่อเครื่อง ชื่อเครื่องใหม เปลี่ยนแบตเตอร ี หมายเหต ุ

หองยา ER X   แบตเตอรี่มอีายกุารใชงานชวงรับประกัน 1 ป 

หองบัตร ER   X  

จดุซักประวัต ิER X    

ER1 X    

ER2 X    

ER3 X    

หองตรวจER X    

LR1 X    

หนาหองตรวจ14 X    

หนาหองทันต   X  

หองทันต2 X    

หองทันต3 X    

หองพักหองทันต X    

PCUดานซาย1 X    

PCUดานซาย2 X    

หนาหองPCU1 X    

หนาหองPCU2 X    

IPD1-2 X    
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IPD2-1   X  

IPD2-2 X    

กายภาพ1 X    

หองตรวจ12 X    

หองยาหองยา3 X    

NURSE1 X    

NURSE2 X    

 

งานเวชระเบยีน 

1. คณะกรรมการ Audit เวชระเบยีนจะดาํเนนิการ Audit เวชระเบยีนผูปวยนอกในวันที่ 22 มถินุายน 2557 

2. สรปุผลการตรวจประเมนิคณุภาพเวชระเบยีนผูปวย  

1. Internal Audit OPD = 58.4271 IPD = 58.4847 

2. External Audit OPD = 71.6031 IPD = 62.7021   

3. สรปุผลการดาํเนนิงาน ปญหา ขอเสนอแนะของการพัฒนาระบบ OPD Paperless 

1. ผลการตรวจสอบขอมลูการสแกน opd scan  

● เดอืน กมุภาพันธ 2557 จาํนวน   3,495 visit สแกน 2,338 ใบ คดิเปนรอยละ 66.90 

● เดอืน มนีาคม 2557 จาํนวน 11,793 visit สแกน 7,602 ใบ คดิเปนรอยละ 64.46 

● เดอืน เมษายน 2557 จาํนวน   9}892 visit สแกน 6,883 ใบ คดิเปนรอยละ 69.58 

● เดอืน พฤษภาคม 2557 จาํนวน 11,793 visit สแกน 7,602 ใบ คดิเปนรอยละ 64.46 

ปญหา opd card ที่ไมไดสแกน จากการวเิคราะหขอมลูเบื้องตน พบวาเกดิจากบางหนวยงาน/กจิกรรมที่     

ไมไดพมิพopdcard เชน ทันตกรรม,ฉดียา,ทาํแผล เปนตน ในสวนอื่นๆ เกดิจาก opd card ไมถกูจัด         

เกบ็สงหองบัตรตามที่ตกลงกันไวการวเิคราะหขอมลูในเดอืนมถินุายน 57 เปนตนไป จะนาํขอมลู opd      

card ที่มกีารพมิพออกมาแลวแตยังไมถกูสแกน และวเิคราะหตาํแหนงสดุทายของขอมลูวาผูปวยไปรับ  

บรกิารที่หนวยงานใด 

2. การพัฒนา Tools สาํหรับดปูระวัตกิารเจบ็ปวย การรับยา ผล LAB และopd scan แบบตอเนื่อง 

ศนูยระบาดวทิยา  

1. สรปุสถานการณโรคทางระบาดวทิยา ประจาํเดอืน พฤษภาคม 2557 

2. คณะกรรมการจาก สคร.เขต 6 และ สสจ.เลย ตดิตามประเมนิรับรองมาตรฐานทมี(SRRT) ระดับอาํเภอผลการ

ประเมนิผานเกณฑ S1(ด)ี และรอสงรายงานการสอบสวนโรคไขเลอืดออกของ รพ.สต. 13 แหงเพื่อประเมนิในระดับ

ดเียี่ยม แผนการพัฒนาตอไปควรมกีารจัดอบรมการเขยีนรายงานการสอบสวนโรคสาํหรับบคุคลากร 

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว 

1. สรปุการดาํเนนิงานใหบรกิารวัคซนีไขหวัดใหญกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย ความครอบคลมุ 
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รอยละ 73 ในสวนของผูปวยครอบคลมุรอยละ 25 

2. การฝกอบรมฟนฟอูาสาสมัครสาธารณสขุของกลุมงานเวชปฎบัิตคิรอบครัว  หลักสตูร  ทบทวนความรูเรื่องการคัด

กรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหติสงู, ทบทวนความรูเรื่องโรคเบาหวานโรคความดันโลหติสงู, ทักษะการเยี่ยมบาน

เนนกระบวนการในการรับฟงอยางลกึซึ้ง, แนวทางการเยี่ยมบานหลังคลอด  โครงการ Bookstart  (การดแูลแมและ

เดก็),  ทบทวนรายงานของอสม.  การสาํรวจขอมลูบัญช1ี, พบปะเจาหนาที่ประจาํบานในการวางแผนในการทาํงานใน

หมูบาน,  

3. กระบวนการจัดอบรม  จัดอบรมเปนเชงิปฏบัิตกิาร   หมนุเวยีนเปนฐาน  สถานที่  หองประชมุผตีาโขน  ณ วันที่  13 

,14  มถินุายน 2557  รุนละ1วัน ( 80 คน)  งบประมาณ  จากเงนิบาํรงุ   10,000   บาท   คาอาหารจากเงนิอสม. 

6,000  บาท 

4.  โครงการสาํรวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครัง้ที่ 5  โดยภาควชิาเวชศาสตรชมุชน คณะ

แพทยศาสตรมหาวทิยาลัยขอนแกน  ในวันที่  21-22  มถินุายน 2557 พื้นที่เปาหมาย  5 จังหวัด อาํนาจเจรญิ  อดุร 

มหาสารคาม  นครราชสมีา  เลย 

5. การดาํเนนิการหมูบานปรับเปลี่ยนสขุภาพ  บานกกเหี่ยน 

6. การสาํรวจพฤตกิรรมสขุภาพประชาชนที่มคีวามเสี่ยงดานโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 

7. การตรวจสขุภาพหญงิรับบรกิารในสถานประกอบการในพื้นที่กลุมงานเวช  ในเดอืนมถินุายน (4 ราน) 

8. การตรวจสขุภาพเดก็นักเรยีน ม.1 โรงเรยีนศรสีองรักษวทิยา 

9. สปสช. ศกึษาดงูานระบบบรกิารสขุภาพที่เขาถงึชมุชนของเครอืขายบรกิาร  รพร.ดานซาย ในวันที่ 9กรกฎาคม 2557 

กลุมการพยาบาล 

1. การนาํเสนอผลการวจิัย"การพัฒนาระบบองคความรูดานฐานขอมลูทรัพยากรอาหารของชมุชนในภาวะเปราะบางเพื่อ

เสรมิสรางความมัน่คงอาหาร" ของ อ.ดานซาย วันอังคารที่24 มถินุายน 2557 หองประชมุผตีาโขนเวลา 09.00 น.          

เปนตนไป โดยขอเชญิฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว,ฝายทันตสาธารณสขุ,ทมี MCH 

2. ความกาวหนาในการเตรยีมความพรอมในการเปดใหบรกิาร HD สถานที่อาคารปนสขุ ชัน้ลางและ สสจ.เลยจะมา    

ตดิตามการดาํเนนิงานในวันที่ 27 ม.ิย.57 

3. การออกคายโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานสูชมุชนของบคุลากรใหมป 2557 ระหวางวันที่ 17-19 ก.ค.57 ที่

บาน ปาวังเวนิ  ต.วังยาว ในป 2557 ม ีบคุลากรใหม จาํนวน 23 คน  

4. สถานการณเงนิสวัสดกิารของโรงพยาบาล ณ 30 พ.ค.57 ยอดคงเหลอื 27,888.30 บาท 

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. โครงการ R2R การสงเสรมิสมรรถภาพรางกายเพื่อปองกันโรคทางโครงสรางของเจาหนาที่โรงพยาบาล โดยฝาย

เวชกรรมฟนฟ ูเริ่มเดอืน ก.ค.57 

2. ความคบืหนาการดาํเนนิงาน CBR ตาํบลนาด ีมกีารประชมุตดิตามความคบืหนาของการจัดตัง้ศนูยผลติยาสมนุไพร 

3. การจัดจางเจาหนาที่พเิศษ คณุอศิวัชร อัครสรูย ปฏบัิตหินาที่ บันทกึขอมลูคลนิกิพเิศษ และคลนิกิกายภาพโดยใหใช

เงนิกองทนุพระราชทานเพื่อสงเคราะหคนไขยากจนฯ 

ฝายเวชปฏบัิตทัิว่ไป 

1. ตารางการใหบรกิารผูปวยนอก 

2. การเกบ็ opd card ผูปวยที่ไมไดตดิตอโรงพยาบาลนานเกนิ 5 ป และขออนมุัตจิัดซื้อเครื่องทาํลายเอกสาร 
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งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. การใหบรกิารแพทยแผนไทย opd คูขนาน 

2. การปรับปรงุการใหบรกิารแพทยไทยที่อาคารปนสขุ  

ฝายทันตสาธารณสขุ 

1. การอบรมครอูนามัยโรงเรยีนประถมศกึษาวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557 

2. การจัดบรกิารทันตกรรมในคลนิกิสขุภาพเดก็ด ีที่ รพ.สต.หนองผอื ,นาด ี,เครอืคู และปากหมัน 

3. การจัดบรกิารทันตกรรมใน รพ.สต.นาด ีทกุวันพฤหัสบด ี

4. การใหบรกิารทันตกรรมโดยมทัีนตบคุลากรไปประจาํปฏบัิตงิานที่ รพ.สต.กกจาํปา,ตบูคอ ,บานผึ้ง และวังบอน โดย

จะเริ่มในเดอืน กรกฏาคม 2557 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1.  

 

 

   …….…………………… ผูบันทกึการประชมุ 

                                             ( เดชา สายบญุตัง้)  

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

     (นายอภชัิย อปุระ) 
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เอกสารหมายเลข 1 

 

1. สิ่งที่จะตองดาํเนนิการ การ Re- Accreditation     สง สรพ.  14 มถินุายน. 2557 

1. Hospital Profile    ที่ปรับปรงุลาสดุ เสรจ็แลว ไมเกนิ  15 หนา 

2. SAR Part   1  ทัง้  4 Part  ไมเกนิ  200 หนา 

a. หมวด   1-1  การนาํ หมอวัฒน เขยีนไวแลว 

b. หมวด   1-2  การวางแผนกลยทุธ พี่ออย เสรจ็แลว 

c. หมวด   1-3  ลกูคา พี่เปรม เสรจ็แลว 

d. หมวด   1-4  การวัด วเิคราะห จัดการความรู เดชา ยังไมเสรจ็ 

e. หมวด   1-5  บคุลากร อัญชล เีสรจ็แลว 

f. หมวด   1-6  การจัดการกระบวนการ วมิลมาศ เสรจ็แลว รอ Prove 

3. SAR Part  2  

a. หมวด 2-1  การบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคณุภาพ หมอปอ เสรจ็แลว 

b. หมวด 2-2  การกาํกับดแูลดานวชิาชพี หมอปอม พี่เปรม ยังไมเสรจ็ 

c. หมวด 2-3  สิ่งแวดลอมในการดแูลผูปว ENV(ปาใจ  ไกรลาศ)ยังไมเสรจ็ 

d. หมวด 2-4  การปองกันและควบคมุการตดิเชื้อ                         หมอสุ ยังไมเสรจ็ 

e. หมวด 2-5  ระบบเวชระเบยีน เดชา ยังไมเสรจ็  

f. หมวด 2-6  ระบบการจัดการดานยา พี่ออย เสรจ็แลว 

g. หมวด 2-7  การตรวจทดสอบประกอบการวนิจิฉัย                     สรุนิทร ยังไมเสรจ็ 

h. หมวด 2-8  การเฝาระวังโรคและภัยสขุภาพ ไกลลาศ  ยังไมเสรจ็ 

i. หมวด 2-9  การทาํงานกับชมุชน  พี่หนุย ยังไมเสรจ็ 

4. SAR Part  3  กระบวนการดแูลผูปวย PCT  MCH (หมอปอม  หมอทัด  หมอส ุ ) ยังไมเสรจ็ 

5. SAR Part 4  ผลการดาํเนนิงานขององคกร หมอปอมรับไปจัดทัง้หมด 

1. ผลดานการดแูลผูปวย  ทมี PCT และ MCH หมอปอม หมอทัด หมอส ุ  

2. ผลดานการมุงเนนผูปวย/ผูรับผลงาน  พี่เปรม  

3. ผลดานการเงนิ  (ม ี3 ปแลว ยังไมไดวเิคราะห) หมอปอมทาํกราฟ 

4. ผลดานทรัพยากรบคุคล อัญชล ี

5. ผลดานประสทิธผิลขององคกร ตัวชี้วัดของทมีประสาน 

a. IC หมอส ุ

b. IM เดชา 

c. RM หมอปอม 

d. ระบบยา พี่ออย 

e. ENV รจุ  พี่ใจ 

f. Lab  และ X-ray หมอปอม 

g. ระบบเวชระเบยีน  หมอปอม 
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h. การทาํงานกับชมุชน พี่หนุย 

i. งานระบาด รจุ 

5.6 ผลดานการนาํองคกรและความรับผดิชอบตอสังคม พี่หนุย  ตาย   แลค 

5.7 ผลดานการสรางเสรมิสขุภาพ หมอปอม  พี่หนุย 

6. Clinical Tracer Highlight   (3-5 กลุมโรคสาํคัญ)  เสรจ็แลว  ทัง้หมดไมเกนิ  40  หนา 

7. ผลการตรวจสอบความสมบรูณเวชระเบยีน ตามเกณฑ สปสช อภชิาต ิ ดาํเนนิการใหดวย 

8. การตรวจสอบการปฏบัิตติามขอกาํหนดเพิ่มเตมิในมาตรฐาน HA(ตามขอกาํหนด ISQua) ตอง Download  ตอบสง 

9. สาํเนาหนังสอืรับรองหรอืรายงานการตรวจเยี่ยมของสภาวชิาชพี   NQA  Lab  (พี่เปรม  พี่หนุย สรุนิทร) 

10. ความกาวหนาของการพัฒนา(ถาม)ี 

11. ไดรับผลงาน R2R ทัง้หมด  19 เรื่อง จากหนวยงาน 15 หนวยงานโดยงาน ER สง 2 ผลงาน  ER รวมกับแพทย 1 ผลงาน 

งานแพทยแผนไทย 2 ผลงาน  คางสงผลงาน R2R อกี 10 หนวยงาน โดยคณุพรพไิล จะตดิตามใหสงผลงานและรอรับผล

งานถงึวันที่ 8 ม.ิย. 2557 โดยเนนเฉพาะหนวยงานหลัก 

  


