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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 10/2557 

วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน 

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

รายชื่อผูเขาประชมุ 

1. นพ.ภักดสีบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย 

2. พญ.ทพิพาวด ีสบืนกุารณ นพ.ชาํนาญการพเิศษ 

3. นายอภชิัย 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 ีสาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ   

10. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ 

11. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

12. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบิัตกิาร 

13. ทพ.กฤษฎาพันธ จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

14. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาล วชิาชพีชาํนาญการ 

15. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ จพ.เวชสถติ ิ

ผูไมมาประชมุ 

1. นายสมัคร ศรบีตุตา จพ.สาธารณสขุชมุชน 

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. แผนยทุธศาสตรกระทรวงสาธารณสขุ 2557 ดานสงเสรมิสขุภาพและปองกันโรค 

2. นโยบายเขตสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ 

3. แนวทางปฏบิัตติามนโยบาย better service ใหคาํปรกึษา ,ระบบนัด, การทาํงานเหลื่อมเวลา,      

การทาํงานครอมสายงาน 

4. การสื่อสารภายในกรรมการบรหิาร Line 

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 9/2557 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1) 

https://docs.google.com/document/d/1bhZIZfXdpmf3HhinkH6gNhoJcTit_9cTUkyknEbKPKw/edit
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2. โครงการสาํรวจความพงึพอใจผูปวยนอก 2557 ปรับเปลี่ยนแบบสอบถามเปนเชงิคณุภาพ 

3. วธิปีฏบิัต ิเมื่อเกดิเหตกุารณที่เฝาระวังเปนพเิศษ (เอกสารใน dropbox : RM-57-saftygoal.doc) 

 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิเดอืน มถินุายน  2557 

 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน กรกฎาคม 2557 

1. นักศกึษาแพทย มหาวทิยาลัยนเรศวร ชัน้ปที่ 5  ฝกประสบการณ จาํนวน 4 คน ระหวางวันที่  2 ก.ค. - 

23 ก.ค.57 เขาพักหอง F01-F04  

2. นักศกึษาแพทย รามาธบิด ีRotation 3/57 ชัน้ปที่ 4 จาํนวน 8 คน ระหวางวันที่ 17 ก.ค.-9 ส.ค.57 

เขาพักหอง A01-A04 

2. หนวยงานศกึษาดงูาน ประจาํเดอืนมถินุายน 2557  

1. วันที่ 8 ก.ค.57 โรงพยาบาลภเูรอื ศกึษาดงูานการบรหิารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเวลา 13.00-16.00 น. 

2. วันที่ 9 ก.ค.57 สาํนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิศกึษาดงูานระบบบรกิารสขุภาพ จาํนวน 80 

คนเวลา 13.00-16.00 น. ประกอบดวย ผูนาํชมุชนและบคุคลในระบบสขุภาพชมุชนพื้นที่นาํรอง 

ผูบรหิาร และเจาหนาที่ สนง.หลักประกันสขุภาพ 

3. ทมี SRRT อาํเภอดานซาย ไดรับการพจิารณาคัดเลอืกจากสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย ตัวแทนระดับจังหวัด     

เพื่อเตรยีมรับการประเมนิจากทมี สคร.6 ขอนแกนประมาณ เดอืน สงิหาคม 2557 

4. สรปุผลการดาํเนนิงาน opd paperless  ปญหาที่พบจากการดาํเนนิงานมดีังนี้ 

1. การสแกนเอกสารไมได สาเหตเุกดิจาก software และ people ware  

แนวทางแกไข จัดไดประชมุชี้แจงแนวทางการแกปญหาใหกับผูปฏบิัตทิกุคนเรยีบรอยแลว 

2. การสแกนเอกสารไมครบ ในสวนของงานเวชระเบยีน 

ไดมกีารจัดทาํรายงานตรวจสอบผลการสแกนเอกสาร  

แนวทางแกไข  

1. พัฒนา การดปูระวัต/ิภาพสแกนผานทาง web Browser ซึ่งสามารถดผูาน Internet และ intranet  

2. ดาํเนนิการใหมกีารจัดเกบ็เอกสาร/สแกนเกบ็ทกุเวร และใหตดิตามเอกสารมาสแกนใหครบ 

3. กาํหนดการสแกนเอกสารสาํหรับหนวยงานตางๆ 

2. คณุภาพการสแกน ขนาดของไฟลเอกสารมขีนาดใหญ และบางภาพรายละเอยีดไมชัด 

ในสวนของการสแกนไดตัง้คาความละเอยีดของการสแกนที่เหมาะสม 

และขอความรวมมอืใหใชปากกาสดีาํในการลงบันทกึขอมลู 

ซึ่งจะทาํใหไดรายละเอยีการสแกนที่ชัดเจนกวา 

3. ปญหาการใช opd card เพื่อลงด/ูบันทกึขอมลู 

- หองจายยา,คลนิกิโรคเรื้อรัง ไดจัดทาํ tools เสรมิการทาํดขูอมลูประวัตกิารรักษา 

- หองฉกุเฉนิ /งานผูปวย พัฒนาระบบด ูopd scan และขอมลูผูปวยผานทาง tablet 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F192.168.1.239%2Fds-pp%2FDashboard.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2B-iWXIyLaxaSMiyTJTXMrjw3bw
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กาํลังอยูในระหวางการพัฒนา 

4. ขอความรวมมอืทกุหนวยงานดเูอกสารจากระบบสแกน 

หากพบปญหาหรอืมขีอเสนอแนะขอใหแจงกรรมการสารสนเทศ 

5. รายงานความคบืหนา การจัดการงานเวชระเบยีนเพื่อการพัฒนาตอยอด รวมกับกระบวนการ Paperless 

 

ฝายเวชปฏบิัตคิรอบครัว 

1. สรปุผลการประชมุ อสม.ตาํบลดานซาย  วันที่ 13-14 มถินุายน  2557  จาํนวน 144 คน คดิเปนรอยละ 86 

2. การประชมุผลการพัฒนาศักยภาพผูนาํชมุชนและบคุลากรในระบบสภุาพชมุชน  ตอน  สิ่งที่ไดเรยีนรูจาก 18 

ตาํบลของสปสช. อดุรและพษิณโุลก วันที่ 9 ก.ค.57 

การเรยีนรูในพื้นที่ดานซายในประเดน็ 

-  ดานการบรหิารจัดการตลาดเยน็ 

-  การจัดกจิกรรมเดนิวิ่งหนองค ูใน กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

-  โครงการbookstart  ที่บานกางปลา 

-  ชมรมจักรยานเพื่อสขุภาพเมอืงดานซาย 

-  กลุมกอไผ 

- ภาคมีสีวนรวมในการดแูลฟนฟคูนพกิาร  เพิ่มคณุภาพชวีติ 

3. สรปุผลการตรวจอาหารในตลาดเทศบาลดานซาย 

- ตรวจพบบอแรกซ  คอื  หมปูงนมสดของนางวรรลภา  สภุามลู จากผูผลติในจังหวัดเชยีงใหม และ   

  ของนางศภุาภรณ  พลสมิมา  จากผูผลติในจังหวัดนนทบรุ ี

- ตรวจพบฟอรมาลนิ  คอืเหด็ฟาง  ของนางละเอยีด  เชื้อบญุม ี จากผูผลติอาํเภอนครไทย 

ไดดาํเนนิการสงศนูยวทิยาศาสตร  จังหวัดอดุรธาน ี  เพื่อยนืยันผลการตรวจ 

4. การดาํเนนิการใหวัคซนีไขหวัดใหญของอาํเภอดานซาย  ไดดาํเนนิการไปแลวในรพสต.  13แหง  เหลอืที่ รพสต. 

    หนองอมุลัว  จนท. 75.10%  ประชาชน  46.31%% 

5. มลูนธิหินังสอืเพื่อเดก็สนับสนนุหนังสอืชดุ อานแตเลก็  เดก็ฉลาด   สมรรถนะด ีเพื่อสงเสรมิสมรรถนะเดก็ปฐมวัยใน 

    การพัฒนาเดก็ 3-5 ป  มา 10 ชดุ ใหกับโรงเรยีน  ศนูยพัฒนาเดก็เลก็  

 

กลุมการพยาบาล 

1. การเตรยีมการรับเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุาร ีเนื่องดวยสมเดจ็พระเทพฯ 

จะออกตรวจเยี่ยมร.ร.ตาํรวจตระเวนชายแดนของอ.ดานซายในหวงวันที่ 14-15 ส.ค.57 

รพร.ดานซายมหีนาที่รับผดิชอบดังนี้  

1. การจัดหนวยแพทยพระราชทานรวมกับ 

รพ.นวฒุ/ิรพ.เลย/รพ.ภเูรอืและรพ.นาแหว(ใชยาและเวชภัณฑของรพ.นัน้ๆ)และหนวยบรกิารทันตกรรม 

2. การจัดการสวนสมนุไพรของโรงเรยีน 

3. จัดแพทยหญงิไปดแูลชวงเวลากลางคนืในที่ประทับแรมที่อทุยานแหงชาตภิเูรอื 

     2. โครงการบรกิารผาตัดตอกระจกเชงิรกุป 2557 
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1. รพร.ดานซายรวมกับมลูนธิพิอ.สว.ไดทาํการรณรงคคัดกรองผูปวยที่มปีญหาดานสายตาและการมองเหน็เพื่อทาํก

ารผาตัดเปลี่ยนเลนตตาเทยีม ในเดอืนส.ค.57 โดยจัดกจิกรรมดังนี้ 

2. ออกคัดกรองในหมูบานโดยบคุลากรของร.พ.(ก.ค.57) 

○ วันที่ 2 ส.ค.57 คัดกรองผูปวยเพื่อขึ้นทะเบยีนผาตัดโดยจักษแุพทย(OPD) 

○ วันที่ 13 ส.ค.57 เตรยีมสถานที่ 

○ วันที่ 14 ส.ค.รับ admitt.(IPD3/ หองประชมุผตีาโขน) 

○ วันที่ 15-16  ผาตัดเปลี่ยนเลนตตาเทยีม 

○ ผูรับผดิชอบ ทมี NSO OPD OR และIPD2 

3 . การขอโอนยายของน.ส.บญุลักษณ แวนทอง 

ซึ่งไดทาํบันทกึเสนอเพื่อพจิารณาในการโอนยายสับเปลี่ยนไปที่ศนูยสรินิทร กับน.ส.ปานสคุนธ แดงงาม 

ตาํแหนงพยาบาลวชิาชพี ระดับปฏบิัตกิาร คณะกรรมการมมีตไิมอนญุาตใหโอนยายสับเปลี่ยน 

เนื่องจากหอผูปวยใน ตนสังกัดของ น.ส.บญุลักษณ แวนทอง 

มคีวามจาํเปนที่ตองคงสภาพสมรรถนะที่มอียูในปจจบุันไปอกีอยางนอย 1 ป 

4. สรปุโครงการทัศนศกึษาบคุลากร รพร.ดานซาย ป 2555-2556 มจีาํนวน 24 โครงการ 152(200) คน คดิเปน 76 % 

ใชงบ ประมาณ 304,000 บาท 

 

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. กาํหนดการนเิทศตดิตามงาน และอบรมเพิ่มเตมิในโครงการหองเรยีนพเิศษดนตรบีาํบัด กจิกรรมบาํบัด วันที่ 30 

กรกฏาคม 2557 มโีรงเรยีนเขารวม 14 แหง ศนูยพัฒนาเดก็เลก็ 3 แหง 

 

ฝายเวชปฏบิัตทิัว่ไป 

1. โครงการผาตัดศัลยกรรมทางเดนิปสสาวะ โดย รวมมอืกับรพ.เลย นัดผาตัดผูปวย 5 รายในวันที่ 19 ก.ค.57 

2. ขอปรับเปลี่ยนวธิกีารจายคาตอบแทนเวรรอใหคาํปรกึษาของ ศัลยแพทย จากเหมาจายทกุวันที่อยูเวรวันละ 1,100 

บาท เปนจายตามอัตราคาตอบแทนตามคณุภาพและปรมิาณงาน โดยไมตํ่ากวาวันละ 1,100 บาท 

3. ความกาวหนาโครงการศนูยไตเทยีม บรษิัทไดมาปรับปรงุสถานที่เรยีบรอยแลว 

4. การใหบรกิารรับสงตอผูปวยทาํหมันหลังคลอด 

 

ฝายเภสัชกรรมชมุชน 

1. ความคบืหนาการพัฒนาโปรแกรมบรหิารเวชภัณฑ:ใชโปรแกรม Stock DB ซึ่งพัฒนาโดยเภสัชกร และ     

รพ.เชยีงคานใชมานานกวา 5 ป โปรแกรมมคีวามเสถยีรสงู    

สามารถตอบสนองรายงานตางๆไดครอบคลมุและมคีวามยดืหยุนสงู จะเริ่มใชงานจรงิวันที่ 15 กรกฎาคม  57 

 

งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. การสงยาสมนุไพรครัง้ที่ 2 จะสามารถจัดสงไดภายในสัปดาหหนา 
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ฝายทันตสาธารณสขุ 

1. การปรับปรงุยนูติทันตกรรม รพ.สต.โคกงาม และ รพ.สต.ปากหมัน สนับสนนุงบประมาณ 50,000 บาท 

2. การจัดซื้อเกาอี้และโคมไฟสาํหรับหองตรวจทันตกรรม และคลนิกิเบาหวาน 

3. การปรับปรงุหองแปรงฟน 

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1. รายงานผลการศกึษาจากแบบสอบถาม “การใชจักรยานในชวีติประจาํวัน” โดย มมส.รวมกับ 

ชมรมจักรยานเพื่อสขุภาพเมอืงดานซาย (เอกสารแนบ) 

2. รายงานความคบืหนา การเตรยีมการจัดงานแขงขันจักรยานเสอืภเูขาผตีาโขนคัพ ครัง้ที่ 5 วันอาทติยที่ 6 กรกฎาคม 

2557 ไดรับการสนับสนนุจากทางโรงเรยีนบานโปงช ีและธนาคาร ธกส. 

3. สรปุผลการออกบธูนทิรรศการลานสมัชชาสขุภาพแหงชาต ิ17-18 มถินุายน 2557 (เอกสารแนบ) 

 

 

  ….…………………… ผูบันทกึการประชมุ 

    ( เดชา สายบญุตัง้)  

 

 

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

    (นายอภชิัย อปุระ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fword.office.live.com%2Fwv%2FWordView.aspx%3FFBsrc%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fdownload%252Ffile_preview.php%253Fid%253D1444863409111740%2526time%253D1404367035%2526metadata%26access_token%3D100001018161964%253AAVKxKZ3ItCKeRWBDgkjLBXOVCKsxJqbouSynE3VqHahYTg%26title%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3_%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588_%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259A_%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2599_%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1_%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA_%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB_%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595_.docx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-bhpFgIy7iB6t2RAQY-RREuJWyw
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