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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 12/2557 

วันที่ 2 กันยายน 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. นางนติยา แกวพลิา 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.กฤษดาพันธ จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

14. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

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

16. นายสมัคร ศรบีตุตา จพ.สาธารณสขุชมุชน 

ผูไมมาประชมุ 

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. สรปุรายงานการประชมุกวป.วันที่ 29 ส.ค.57 

2. การจัดทาํแผนยทุธศาสตรระดับอาํเภอ นโยบาย นพ.สสจ. 1 อาํเภอ 1 แผน โดยไดประสานงานกับทาง       

สาธารณสขุอาํเภอดานซาย กาํหนดจัดทาํแผนยทุธศาสตร15-17 ก.ย.57 และประชมุ คปสอ.วันที่19       

ก.ย. 57 มอบหมายใหคณุเดชา สายบญุตัง้เปนผูรับผดิชอบงาน  

3. การบรหิารความสัมพันธกับกลุมเครอืขาย ชมุชน หมูบาน โรงเรยีนมัธยมศกึษา เพื่อการสงเสรมิสขุภาพ     

กลุมวัยรุน เชน กลุมกอไผ กลุมดานซาย EMS จเูนยีร เปนตน 

4. การเตรยีมบคุลากรเพื่อรองรับการเกษยีณราชการ ในอกี 4 ปคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 2      

ทานจะเกษยีณอายรุาชการ เพื่อเปนการเตรยีมความพรอม จงึมอบหมายใหเจาหนาที่ดังตอไปนี้เปนผู  

ชวยและเรยีนรูการปฏบิัตงิานดังนี้ 

1. น.ส.อษิญาฎา คาํแกว ชวยงานการเงนิและบัญช ี

2. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ ชวยงานหัวหนาฝายบรหิาร ดแูลงานทาํแผนยทุธศาสตรงาน  

ธรุการ การจัดซื้อพัสดงุานมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 
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3. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ ชวยงานคณุเดชา ปฏบิัตงิานแผนงานและประเมนิผล 

4. นายเกยีรตพิงษ ฤทธิ์ศักดิ์ชวยงานคณุสมัคร ศรบีตุรา ดแูลงานเบกิจายกองทนุตางๆ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 11/2557 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1) 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิเดอืน สงิหาคม  2557 

2. การจัดทาํแผน ครภัุณฑ สิ่งกอสราง ทกุงบประมาณ ใหผูเกี่ยวของจัดเตรยีมทาํแผนครภุัณฑ 

3. การขอโยกยาย รอบที่2/57 มบีคุลากรขอยาย 4 คน ดังนี้ 

1. คณุบญุลักษณ แวนทอง ขอยายไป รพ.ธัญบรุ ี

2. คณุธนัชพัฒน สขุวัฒนพงศขอยายไป รพ.จติเวชเลยราชนครนิทร  

3. คณุภาวด ีศรคีาํมี ขอยายไป รพ.สต. 

4. คณุโสภาภรณ ประกริะตา ขอยายไป รพ.สต. 

5. คณุดาวศริ ิมนตร ี ขอยายไป รพ.สต. อ.เมอืง 

โดยมเีงื่อนไขการยาย คอื ขอคนทดแทน ยกเวนตาํแหนงของคณุคณุธนัชพัฒน สขุวัฒนพงศ  

4. สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุแจงระงับการจางลกูจางชัว่คราวเงนิบาํรงุในกรณจีางใหมและการ 

จางทดแทน โดยใหมผีล ตัง้แตวันที่  1  กันยายน  2557 เปนตนไป 

5. การพจิารณาความดคีวามชอบของขาราชการ ลกูจางประจาํ ลกูจางชัว่คราว พกส. ดาํเนนิการ    

เหมอืนป 2556 โดยดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในเดอืน กันยายน 2557 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน กันยายน 2557 

1. นศพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร ชัน้ปที่ 6 ฝกปฏบิัตงิานระหวาง วันที่ 7-18 ก.ย.57 จาํนวน 3 คน 

2. นศภ.มหาวทิยาลัยนเรศวร ฝกปฏบิัตงิานระหวาง วันที่ 22 ก.ย.-31 ต.ค.57 จาํนวน 2 คน 

2. สรปุผลการดาํเนนิงาน opd paperless  วันที่ 1 กันยายน 2557 กรรมการสารสนเทศไดเริ่มระบบ 

opd paperless เตม็ระบบ ยกเวนคลนิกิพเิศษบางคลนิกิที่ยังอยูในระหวางถายโอนขอมลู ดังนี้ 

1. คลนิกิเบาหวาน ความดัน OPD 

2. คลนิกิเบาหวาน ความดัน เวชปฏบิัตคิรอบครัว 

3. คลนิกิโรคตา ,คลนิกิจติเวช, คลนิกิออรโธปดกิส 

4. คลนิกิ wafarin 

5. คลนิกิ COPD 

6. เยี่ยมบาน 

7. ตามคาํรองขอ 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fw8exz2jh7i4bbd9%2FQMT-11-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%2520%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259A%2520%2520%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25204%2520%25E0%25B8%25AA.%25E0%25B8%2584.57.pdf%3Fdl%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2g-oaazjUtiv_uWR84rIeQztdKw
https://docs.google.com/document/d/177RWhGLA7YzukYNFwnlpJBdXwOv5nzsj9fgm55FaLeU/edit?usp=sharing
https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=643&q=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=YDoFVM7hD8vY8gXrl4LgDw&ved=0CBgQvwUoAA
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3. ศนูยคอมพวิเตอรปรับปรงุระบบจัดเกบ็ขอมลู ดวย Storage เนื่องจากเครืื่อง Server ที่ใชงานปจจบัุน

มอีายกุารใชงานเกนิ 6 ป จงึจาํเปนตองมกีารจัดหา Server ทดแทน ประกอบกับปรมิาณขอมลูสาํคัญ

ของโรงพยาบาลมชีนาดเพิ่มมากขึ้น และตองมรีะบบจัดเกบ็รักษาที่มคีวามปลอดภัย มปีระสทิธภิาพ  มี

ความเสถยีรในการใชงานจัดเกบ็ขอมลูที่มากขึ้นได จงึขออนมัุตจิัดซื้อ Storage แทน จาํนวน 1 เครื่อง

พรอมเครื่องสาํรองไฟฟาขนาด 3 กโิลวัตต (รายละเอยีด) 

กลุมการพยาบาล 

1. สรปุกจิกรรมโครงการรณรงคผาตัดตอกระจกเชงิรกุพอ.สว วันที่15-17 สงิหาคม 2557 ผูปวยขึ้น     

ทะเบยีนผาตัดทัง้หมด 73 ราย คนไขในเขตอาํเภอดานซาย 58 ราย ผูปวยเบกิตนสังกัด 17 ราย  

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. โครงการอาํเภอดานซายไรพงุ โดย DHS ปที่1 ม 1ี2 องคกรเขารวม เนนใหองคกรมสีวนรวม และตัง้        

เปาหมาย หากลวธิใีนการดาํเนนิการขององคกรเอง โดย กศน.เปนองคกรแรกที่เริ่มดาํเนนิการ 

2. ความกาวหนาการดาํเนนิการ CBR ตาํบลนาด ใีนการทดลองผลติสมนุไพร ตัวอาคารดาํเนนิการเสรจ็    

เรยีบรอยแลวใชงบประมาณ 90,000 บาท และมกีารผลติสมนุไพร เสลดพังพอน 

3. โครงการฝกทักษะการชวยเหลอืตนเองในคนพกิารทางสายตา O&M ระหวางวันที่1-5กันยายน 2557    

ณ รพสต.นาด ี จาํนวน 12 ราย 

4. กจิกรรมแสดงทักษะทางดนตรเีพื่อการพัฒนาการเรยีนรูเปยโน 1to5 วันที่19 กันยายน2557 อาคาร      

ไพศาล-เพญ็ศร ี 13.00 น. เปนตนไป 

ฝายทันตสาธารณสขุ  

1. เปดบรกิารคลนิกิทันตกรรมที่ รพ.สต. ปากหมันทกุวันพฤหัสบดทีี่ 2 และ 4 ของเดอืน ( ใหบรกิาร 

08.30-16.00) 

งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. งานการแพทยแผนไทยขอเพิ่ม คาเปดบรกิารนอกเวลาราชการ ใหผูเกี่ยวของศกึษาระเบยีบและนาํ

เสนอในการประชมุครัง้ตอไป 

ฝายเวชปฏบัิตทัิว่ไป 

      1.    โครงการจัดตัง้คลนิกิศัลยกรรมทางเดนิปสสาวะ  

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  ไมม ี

 

              ….…………………… ผูบันทกึการประชมุ 

  ( เดชา สายบญุตัง้)  

 

 

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

  (นายอภชัิย อปุระ) 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1uSppR8X-BRZZRcL-saLmEBkNFw7W-KJ6ZKTepTDxABI/edit#slide=id.p
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