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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 5/2558 

วันที่ 3 กมุภาพันธ พ.ศ.2558 ณ หองประชมุหนอไมหวาน 

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

รายชื่อผูเขาประชมุ 

1. นพ.ภักด ี สบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย 

2. พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ นายแพทยชาํนาญการพเิศษ 

3. นายอภชิัย  อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ 

4. นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

5. นพ.สันทัด  บญุเรอืง นายแพทยชาํนาญการพเิศษ 

6. นางสาวเยาวพา  สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

7. ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ 

8. นางสรุนิทร  สอนศรยีา นักเทคนคิการแพทยชาํนาญการ 

9. นางสขุใจ  ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ   

10. วาที่ ร.ต.เดชา  สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ 

11. นางอรอมุา  อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

12. นายไพโรจน  ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบิัตกิาร 

13. ทพ.กฤษดาพันธ  จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

14. นางอรอมุา  อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

15. นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

16. นายสมัคร  ศรบีตุตา จพ.สาธารณสขุชมุชนชาํนาญงาน 

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

ผูไมมาประชมุ 
 

วาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. สรปุรายงานการประชมุ กวป. 

1. รางแผนเสนอของบลงทนุปงบประมาณ 2559 โดยกระทรวงสาธารณสขุนาํเสนอตอคณะรัฐมนตรี     

ประมาณ 3,000 พันลานบาท สาํหรับพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ 7 จังหวัด (รวมจังหวัดเลย) เชน รถ               

พยาบาลสาํหรับ รพร.ดานซาย หรอืรถยนตสาํหรับ รพ.สต. ทัง้จังหวัด เปนตน โดย นพ.สสจ. ขอให               

แตละหนวยงานปรับปรงุขอมลูพื้นฐานในสวนที่ขาดแคลนหรอืตองการปรับปรงุ ปรับเปลี่ยน ที่เปน   

ปจจบุันใหมากที่สดุโดยเรงดวน (สสจ.จะจัดทาํแบบฟอรมและนาํสงใหหนวยบรกิารกรอกขอมลู)   

เพื่อจะไดนาํเสนอตอกระทรวงฯ ตอไป 

2. หนวยงานที่ตองการนาํเสนอ หรอืประชาสัมพันธกจิกรรมสาธารณประโยชนตางๆ ผานจอ LED       

ขนาดใหญบรเิวณสี่แยกหนาศาลากลางจังหวัดเลย ขอใหสงขอมลูหรอืประสานงานไดที่สาํนักงาน   

จังหวัดเลย   
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3. กลุมงานทันตกรรม  รายงานกจิกรรมของขวัญปใหม “โครงการฟนเทยีมพระราชทาน และรากฟน

เทยีมเฉลมิพระเกยีรตฯิ จังหวัดเลย” อาํเภอดานซาย รายงานฟนเทยีมพระราชทาน เปาหมาย 36 

ขึ้นทะเบยีน 0 ผลงาน 8 ,รายงานฟนเทยีมเฉลมิพระเกยีรต ิเปาหมาย 5 ผลการคัดกรอง 0 มหีลาย

โรงพยาบาลที่ดาํเนนิงานไดตํ่ากวาเปาหมาย (ซึ่งอาจดาํเนนิงานแลว แตไมไดจัดสงรายงาน) ขอให

หนวยงานตรวสอบขอมลูโดยดวน 

4. กลุมงานควบคมุโรค รายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวทิยา ประจาํเดอืนมกราคม 

2558  

➢ การสอบสวนผูปวย Pertussis (โรคไอกรน) พื้นทื่ีอาํเภอผาขาว พบวายังไมเขาขายการ

ปวยดวยโรคดังกลาว ที่ชัดเจนมากนัก นพ.สสจ.ใหรายงานระบาดกอน และใหเจาหนาที่

เฝาระวังอยางเตม็ที่ ซึ่งหากผลตรวจทางหองปฏบิัตกิารชัดเจนแลววาไมเปน จงึรายงาน 

507 เพื่อแกไขตอไป 

➢ สถานการณโรค Leptospirosis ปงบ 2557 จังหวัดเลย มอัีตราปวยเปนลาํดับที่ 6 ของ

ประเทศ และเปน อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

➢ สถานการณโรคมอื เทา ปาก พบรายงาน Entero Virus 71 ที่จังหวัดอดุรธาน ี

➢ สถานการณโรคอจุจาระรวง อาํเภอดานซาย  1,638 ราย เทากับ 3,206.23 /แสน 

➢ นพ.สสจ. แจงวาผูตรวจฯ ฝากกระตุนการดาํเนนิงาน Survillance for Action ตอง

บรหิารจัดการพื้นที่ ที่เกดิโรคบอยๆ และตองพรอมตอบขอซักถามจากผูตรวจฯ ดวย 

➢ ขอความอนเุคราะหตรวจสขุภาพครพูี่เลี้ยงศนูยพัฒนาเดก็เลก็ ซึ่งกลุมงานควบคมุโรค 

สสจ.เลย ไดดาํเนนิงานตดิตามโครงการ “ศนูยเดก็ปลอดโรค” ทกุอาํเภอ พบวาครพูี่เลี้ยง

เดก็ไมไดรับการตรวจเอกซเรยปอดตามมาตรฐานที่ควรไดรับการตรวจอยางนอย 1 ครัง้ 

ในระยะเวลา 12 ป (อาํเภอดานซาย 78 คน ทัง้จังหวัดรวม 886 คน) 

➢ ขอความอนเุคราะหฉดีวัคซนีปองกันโรคพษิสนุัขบา Preexposure แกบคุลากรดาน

ปศสุัตว (อาํเภอดานซาย 5 คน ทัง้จังหวัดรวม 76 คน) และขอใหโรงพยาบาลจัดทาํราง 

Flow Chart การดแูลผูปวยโรคพษิสนุัขบาดวย (มรีายงานบานนาเจยีง หมูที่ 3 ตาํบล

โคกงาม ผลตรวจหัวสนุัข มเีชื้อพษิสนุัขบา) 

5. กลุมงานประกันสขุภาพ นาํเสนอการดาํเนนิงานคณะกรรมการ CFO  

➢ กรรมการระดับจังหวัด 

1. ตดิตาม ประเมนิ หนวยบรกิารที่มปีญหาวกิฤต ิโดยเครอืงมอื การบรหิารการเงนิ

การคลัง FAI อื่นๆ 

2. กาํหนดมาตรการ สนับสนนุ แกไขปญหา หนวยบรกิาร เชน มาตรการลดตนทนุยา 

เวชภัณฑ วัสดกุารแพทย คาตอบแทน และการลงทนุที่สงผลตอเงนิบาํรงุ เปนตน 

3. วเิคราะหสถานการณการเงนิ ทกุ 3 เดอืน แจงที่ประชมุ กวป. 

➢ กรรมการระดับ CUP 

1. หนวยบรกิาร นาํเสนอวาระสถานการณการเงนิ ใหกับผูบรหิารไดรับทราบ เพื่อเฝา

ระวังสถานการณทางการเงนิไมใหเกดิวกิฤต ทกุเดอืน 
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2. ผูรับผดิชอบการรายงานทางการเงนิ สงงบทดลอง ภายในวันที่ 20 ของเดอืนถัดไป 

นพ.สสจ. ฝากใหผูบรหิาร ตรวจสอบรายรับที่ได เทยีบกับรายจายตอเดอืนบรหิารจัดการ 

และควบคมุใหเหมาะสม พรอมทัง้ใหตดิตามความคบืหนา ขอขัดแยงระหวางกระทรวงสาธารณสขุ 

กับสาํนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิซึ่งจะมผีลกระทบตองบประมาณที่หนวยบรกิารจะไดรับ

จัดสรร 

6. กลุมงานพัฒนาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร ขอใหเรงรัดผลงาน QOF หลายหนวยงานมผีลการ

ปฏบิัตงิานจาก43 แฟม ไมไดตามเปาหมาย (PCU ดานซาย 73.33% จากเปา 75%) ตรวจสอบ

ไดที่ http://203.157.173.22/cockpit58/main/login.php 

7. กลุมงานพัฒนายทุธศาสตรสาธารณสขุ แจงกาํหนดการตรวจราชการและนเิทศงาน ปงบประมาณ 

2558 รอบที่ 1 ในวันที่ 1820 กมุภาพันธ 2558 กาํหนดการดังนี้ 

➢ วันที่ 18 กมุภาพันธ 2558 คณะตรวจราชการและผูนเิทศงาน เขานเิทศงาน เกบ็รวบรวม

ขอมลู ในสวนที่รับผดิชอบแยกรายคณะ 5 คณะ  ในหนวยรับการตรวจราชการและนเิทศ

งาน ที่ สสจ.เลย และ รพท.เลย 

➢ วันที่ 19 กมุภาพันธ 2558 ภาคเชาจะมกีารประชมุ VDO Conference สรปุการดาํเนนิ

งานภาพรวมของจังหวัด ที่ รพท.เลย กับ หนวยบรกิารตางๆ พรอมทัง้ตรวจเยี่ยม รพท.

เลย 

➢ วันที่ 19 กมุภาพันธ 2558 ภาคบาย ตรวจเยี่ยมพื้นที่อาํเภอทาลี่ และอาํเภอเชยีงคาน 

➢ วันที่ 20 กมุภาพันธ 2558 ภาคเชา ประชมุสรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน และ

ใหขอเสนอแนะ ขอใหผูบรหิารหนวยงานเขารวมการประชมุดวย (ควรใสเสื้อผาฝายสฟีา

ของจังหวัดเลยรวมกัน) 

8. กลุมงานเภสัชกรรมฯ แจงใหหนวยบรกิารที่ยังไมไดสงสาํเนาประกาศจรยิธรรม กลับคนื สสจ. ให

ตดิตัง้และถายภาพสงกลับคนืใหดวน 

9. คาตอบแทน ฉ.8 ยังไมมหีนังสอืยกเลกิอยางเปนทางการจากกระทรวงฯ นพ.สสจ. อนมุัตใิหจายได

เพื่อเปนขวัญและกาํลังใจแกเจาหนาที่ผูปฏบิัตงิาน 
 

วาระที่ 2  เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 4/2558  

มตทิี่ประชมุ   ที่ประชมุรับรอง 
 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. การเปนพี่เลี้ยงงานพัฒนาคณุภาพจังหวัดเลย รพร.ดานซาย รับเปนพี่เลี้ยง รพ.ปากชม และ รพ.นาแหว  

1.1 รพ.ปากชม จัด Workshop สรางแรงบันดาลใจ วันที่ 1415 กมุภาพันธ 2558 ประสานงานใหสง  

Hospital Profile และแบบประเมนิตนเอง SPA in Action มาใหศกึษาขอมลูกอน 

1.2 รพ.นาแหว อยูระหวางวางแผนดาํเนนิการ 

2. การเขารวมประเมนิความพรอมของ รพ.ภเูรอื กอนรับการรับรอง วันที่ 6 กมุภาพันธ 2558 
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3. แผนหนวยงาน ใหหนวยงานลงรายละเอยีดงบประมาณโครงการใหครบถวน ภายในวันที่6 กมุภาพันธ2558           

(คาตอบแทน อาหาร วัสด ฯุลฯ) จากนัน้ทาํเปนแผนรวมโดยแยกประเภทงบประมาณ เปน งบโครงการ งบ             

ฝกอบรม งบจัดซื้อวัสด ุครภุัณฑ เพื่อดาํเนนิการตอไป 
 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิ เดอืน มกราคม 2558 

2. กาํหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจากมลูนธิ ิ รพร. วันที่ 25 กมุภาพันธ 2558  ตามรายละเอยีดดังนี้ 

วันที่  25  กมุภาพันธ  2558 

 06.30  น.  เดนิทางโดยเครื่องบนิถงึสนามบนิ  จ.เพชรบรูณ 

 08.00  น.  เดนิทางโดยรถยนต  สสจ.เพชรบรูณ  ถงึ  รพร.ดานซาย 

 13.30  น.  เดนิทางโดยรถยนต  สสจ.เพชรบรูณ  เขาที่พักภผูานํ้ารสีอรท 

วันที่  26  กมุภาพันธ  2558 

 08.00  น.  เดนิทางโดยรถยนต  สสจ.เลย  ถงึ  รพร.หลมเกา 

 13.00  น.  เดนิทางโดยรถยนต  สสจ.เลย  ถงึ  สนามบนิ  จ.เพชรบรูณ 

คณะกรรมการมลูนธิทิี่มาตรวจเยี่ยมทัง้หมด  37  คน  โดย  ฯพณฯ  ศาสตราจารยธานนิทร  กรัยวเิชยีร 

องคมนตร ี ประธานกรรมการมลูนธิฯิ 

3. การอนมุัตจิางเปน พกส. เกนิกรอบ 

ดวยสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ไดพจิารณาอนมุัตใิหจางพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (พกส.)  ที่

เกนิกรอบอัตรากาํลังของ  สสจ.เลย  โดย  รพร.ดานซาย  ไดรับอนมัุต ิ จาํนวน  3  ตาํแหนง  24  อัตรา  ดังนี้ 

 พนักงานชวยเหลอืคนไข  18 อัตรา 

 พนักงานเภสัชกรรม  2 อัตรา 

 พนักงานประกอบอาหาร    4 อัตรา 

รวม  24 อัตรา 

จงึเสนอรายชื่อลกูจางชัว่คราวรายเดอืนใหคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลพจิารณาเบื้องตนกอน  ราย

ละเอยีดตามเอกสารที่เสนอประกอบการพจิารณาสวนขัน้ตอนการดาํเนนิงานนัน้  สสจ.เลย  จะดาํเนนิการผาน

กระบวนการสรรหา  มกีารสอบคัดเลอืก  ซึ่งจะแจงใหทราบภายหลัง 

4. ขอเชญิรับฟงบรรยาย “เรื่อง 108 วธิกีารประหยัดพลังงาน” วันพฤหัสบดทีี่ 5 กมุภาพันธ 2558 เวลา 14.00 

น. ณ หองประชมุผตีาโขน  

5. การขออนญุาตลางานเพื่อไปชวยภรยิาที่คลอดบตุร  ตามสทิธใิหลาไดครัง้ละ  15  วันทาํการ ขอความเหน็ที่

ประชมุใหลาไดกี่วัน ที่ประชมุมมีตใิหลาไดตามสทิธ ิ

6. กาํหนดการประชมุเครอืขายพัฒนาฝาย/หนวยงาน เดอืน กมุภาพันธ 

1. ประชมุพจิารณาทบทวนกรอบและจัดสรรอัตรากาํลังใหม วันที่ 2 ก.พ.58 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

2. การอบรมพัฒนาศักยภาพทมีเยี่ยมสาํรวจระดับอาํเภอ DHS PCA วันที่ 24 ก.พ.58 หองประชมุ

โรงพยาบาลกดุจับ จ.อดุรธาน ี

3. การประชมุเครอืขายการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลดวยระบบพี่เลี้ยงจังหวัดเลย วันที่ 4 ก.พ.58 

หองประชมุ 2 สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย 
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4. ประชมุเครอืขายพัฒนางานบรกิารรังสวีนิจิฉัย จังหวัดเลย วันที่ 5 ก.พ.58 เวลา 08.3016.30 น. 

5. ประชมุเครอืขายพัฒนาคณุภาพของปฏบิัตกิารทางการแพทย วันที่ 5 ก.พ.58 เวลา 13.3016.30 

น. สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย 

6. การประชมุพัฒนาศักยภาพแพทยไทยในหนวยบรกิาร วันที่ 13 ก.พ.58 หองประชมุ 2  สาํนักงาน

สาธารณสขุจังหวัดเลย 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยบรกิารหลักประกันสขุภาพในหนวยบรกิารระดับโรงพยาบาลชมุชน 

ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื วันที่ 2324 ก.พ.58 โรงแรมเจรญิโฮเตล็ จ.อดุรธาน ี

8. โครงการประชมุแลกเปลี่ยนเรยีนรูโรงพยาบาล Node Sepsisi M1 M2 เขตบรกิารสขุภาพที่ 8  โรง

พยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย วันที่ 11 มนีาคม 58 

9. โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับรถพยาบาลในระบบปฏบิัตการฉกุเฉนิและ

ระบบสงตอ เขตบรกิารสขุภาพที่ 8 อบรมวันที่ 68 ก.พ.58 หองประชมุโรงแรมเจรญิโฮเตล็ จังหวัด

อดุรธาน ี

10. โครงการพัฒนาเครอืขายกายภาพบาํบัด จังหวัดเลย วันที่ 27 กพ.58  หองประชมุภกูระดงึ โรง

พยาบาลเลย 

7. ผลการทบทวนการพจิารณาประกาศ รพร.ดานซายและคาํสัง่ รพร.ดานซายของคณะทาํงานฯดังนี้ 

1. สทิธปิระกันสังคม 72 ชัว่โมงแรก สามารถเรยีกเกบ็ไปที่สาํนักงานประกันสังคมเลยไดวันละ 700 

บาทหองพเิศษเดี่ยว ปรับอากาศ เรยีกเกบ็จากผูปวย 400 บาท หองพเิศษรวมหอผูปวย 2 และหอ

ผูปวย 3 เรยีกเกบ็ไปที่สาํนักงานประกันสังคมจังหวัดเลยตามอัตราประกาศ รพร.ดานซาย 

2. การเบกิคาตอบแทนฯ ในวันหยดุเทศกาลปใหมและสงกรานตเสนอขอเบกิตามสทิธ ิตามหนังสอื  

สัง่การของสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย ที่อนมุัตใิหเบกิไดเพิ่มอกี 1 เทา ที่ประชมุมมีตใิหจาย 

ในอัตราปกต ิเนื่องจากโรงพยาบาลมปีญหาสภาพคลองทางการเงนิอยางตอเนื่อง 

8.  การกอสรางอาคารโรงครัว โดยสนับสนนุจากเงนิบรจิาคจาํนวน 2,000,000 บาท ไดออกแบบเสรจ็เรยีบรอย 

แลว อยูในชวงของการวางแผนรื้ออาคารเกาและจัดที่เตรยีมอาหารชัว่คราว  

 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. ฝายแผนงาน 

a. งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน กมุภาพันธ 2558 

■ นักศกึษาแพทย  มอ. ป 4  ฝกปฎบิัตงิานระหวางวันที่ 16 ก.พ. 6 ม.ีค.58 จาํนวน 2 คน  

■ นักศกึษาทันตแพทย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยฝกปฏบัิตงิานวชิาทันตกรรมชมุชนปฏบัิต ิ

3 (ทช.3) ระหวางวันที่ 9 ก.พ.58  13 ม.ีค.58 จาํนวน 5 คน เขาพักหอง A02,A04 

(อาจารยนเิทศงาน วันที่ 24 ก.พ. 58) 

■ นสิติแพทยรามาธบิดชีัน้ปที่ 3 ฝกปฏบิัตงิานชมุชน วันที่ 415 ม.ีค. 58 ที่บานหนามแทง 

ตาํบลดานซาย 

■ นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฎเลย สาขาวทิยาศาสตรการกฬีา ขอฝกปฏบิัตงิาน จาํนวน 2 

คน เดอืน ก.พ.  ม.ีค.58 
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1. ศนูยคอมพวิเตอรและโสตทัศนปูกรณ 

a. ศนูยคอมพวิเตอรประกาศผลการคัดเลอืกพนักงานคอมพวิเตอรรายวัน ไดแกนายกฤษฎา ทองยา         

เริ่มปฏบิัตงิานวันที่ 2 กมุภาพันธ 2558  

2. ศนูยประกันสขุภาพ 

a. การสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลนอกเครอืขาย ไดรับแจงปญหากรณผีูปวยสงตอโดยไมผาน รพ.เลย     

มใีบสงตัวถกูตองแตผูปวยถกูเรยีกเกบ็เงนิ  

b. การเรยีกเกบ็คาตรวจนํ้าครํ่า มตทิี่ประชมุใหจัดทาํระเบยีบปฏบิัตแิละจัดทาํแบบฟอรมใบเรยีกเกบ็ 

คาใชจาย และขอเสนอให สสจ.เลย ชวยเปนกองกลางในการสนับสนนุงบประมาณ  

3. งานเวชระเบยีน  

a. ประกาศผลการคัดเลอืกพนักงานเวชระเบยีนรายวัน ไดแกนางสาวเมวกิา กาพดุ เริ่มปฏบัิตงิาน         

วันที่ 2 กมุภาพันธ 2558  
 

กลุมการพยาบาล 

1. การเตรยีมการรับเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีวันที่ 9 กมุภาพันธ 2558 

มกีจิกรรมที่รับผดิชอบดังนี้ 

  1.1 หนวยแพทยเคลื่อนที่ 

➢ ร.ร.เฉลมิราษฎรบาํรงุ บานหวยลาด ต.นาด ี

➢ ร.ร.ตชด.หมันขาว ต.กกสะทอน 

  1.2 หนวยปฐมพยาบาล ที่โครงการพระราชดาํรปิศสัุตวดานซาย 

  1.3 รถพยาบาลฉกุเฉนิพรอมวทิยสุื่อสาร 

2. การเปดใหบรกิารหนวยไตเทยีมของโรงพยาบาล 

➢ เริ่มใหบรกิารวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 จาํนวน 1 ราย เปนผูปวยสมัครใจชาํระเงนิเอง จาก อ.

ภเูรอื คาบรกิารครัง้ละ 1,500 บาท/ครัง้ 

➢ การเซน็ตสัญญากับบรษิัทภายนอก (บรษัิท เยนเนอรัล เมดคิอล แคร จาํกัด) 

➢ การจัดผูรับผดิชอบควบคมุดแูลระบบ แพทย พยาบาลหรอือื่นๆ ที่ประชมุมมีตแิตงตัง้ให นพ.อัครเรศ  

วงศมณ ีเปนผูรับผดิชอบงานบรกิาร และนางณัฐยิา ดดีานคอ เปนพยาบาลผูดแูลหนวยไตเทยีม 

3. การพจิารณากรอบอัตรากาํลังนักเรยีนทนุป 2558 

รพร.ดานซาย ไดรับการจัดสรร ดังนี้ 

➢ แพทยที่สาํเรจ็การศกึษา รอบที่ 2 จาํนวน 1 คน จะมาปฎบิัตงิาน ก.ค.58 

➢ พยาบาลวชิาชพี สาํเรจ็การศกึษา 40 คน ดานซาย ไดรับจัดสรร จาํนวน 3 คน (FTE ควรม ี74 มจีรงิ 

67 ขาด 7 คน) ที่ประชมุเสนอใหปรับคาจางขัน้ตํ่าพยาบาลจาก 11,700 เปน 15,000 บาท ให นพ.ศรี

ศักดิ์ ตัง้จติธรรม ผอ.รพ.ทาลี่ และนพ.ธราพงษ  กัปโก ผอ.รพ.ภหูลวง ไปทาํขอมลูนาํเขามาพจิารณาใน

การประชมุครัง้ตอไป 

4. การอบรมหลักสตูรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวชทัว่ไป ( ระหวาง 2 ก.พ 28 พ.ค.58)  

มผีูสมัครเรยีน 3 คน ใหทดลองฝกปฏติงิาน 1 สัปดาหในงานบรกิารจติเวช ทมีผูประเมนิเหน็วายังมสีมรรถนะ 

ไมเพยีงพอที่จะไปเรยีน ใหมาเรยีนรูงานใหม และเหน็ควรสงไปอบรมในป 2559 (อันดับ 1 จาํนง 62%  
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อันดับ 2 ฐาปน ี60% และอันดับ 3 พงษวรนิทร 59.5%) 

5. แจงรายชื่อ ตาํแหนง ผูชวยเหลอืคนไข ใหม จาํนวน 2 คน 

➢ น.ส.จติราภา ภสูถาน ปฏบิัตงิานที่หอผูปวยใน 2 

➢ น.ส.มณทยิา วงษอปุร ีปฏบิัตงิานที่หอผูปวยใน 1  
 

งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. การคัดเลอืกแพทยแผนไทยรายวัน ไดแกนางสาวภาสรุยีเพิ่มผล จบปรญิญาตร สีาขาวชิาการแพทยแผน         

ไทยประยกุต  คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เริ่มปฏบิัตงิาน วันที่ 9 กมุภาพันธ 2558  
 

ฝายเภสัชกรรมชมุชน 

1. นายอนชุา สทุธ ิพนักงานเภสัชกรรม ลาออกไปประกอบอาชพีเกษตรกรรม ขอจางเปนลกูจางรายวันทดแทน 

ปจจบุันอยูระหวางการทดลองงาน 

2. รายงานบรหิารเวชภัณฑไตรมาสแรก 

จัดซื้อ  

ยาในบัญชยีาหลักแหงชาต 4ิ,533,082.19 

ยานอกบัญชยีาหลักแหงชาต ิ124,160.90 =2.7% (เกณฑ < 20%) 

เวชภัณฑที่มใิชยา 953,497.33 

จัดซื้อทัง้หมด 5,610,740.42 (31% ของแผนจัดซื้อ) 

จัดซื้อรวม 1,836,729.02 =32.7%(เกณฑ >20%) 

มลูคาคงคลัง 3,954,104.49 =2.1 เดอืน (เกณฑ 23 ) 

  

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. โครงการสงเสรมิสขุภาพปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสงูอายดุวยดนตรบีาํบัดและสมาธบิาํบัด ณ บานเกา 

ตาํบลนาหอ ทกุวันพระใหญ 
 

ฝายเวชปฏบัิตทัิว่ไป 

1. โครงการคัดกรองมะเรง็ตับและทอนาํดโีดยอลุตราซาวนดโดยรังสแีพทยจติอาสาในวันที่ 23 มนีาคม 2558 

ณ หองประชมุผตีาโขน 

2. ระเบยีบปฏบิัตกิารสงตรวจแมมโมแกรม 

3. วันหยดุราชการ วันที่ 4 พ.ค.2558 ขออนญุาตเปดคลนิกิโรคความดันโลหติสงูตามปกต ิขอใหบรกิารที่ตกึผู

ปวยนอก ที่ประชมุมมีตอินมัุต ิ
 

กรรมการกฬีา 

1. สรปุกจิกรรมกฬีาสาสขุสัมพันธรักเลยรักสขุภาพ ครัง้ที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2558 

1.1 คาใชจายทัง้หมด 47,200 บาท 

คาเสื้อโซนส ีสาํหรับผูเขารวมกจิกรรม 120 ตัว  เปนเงนิ   24,000  บาท 

คาสนับสนนุชดุกฬีาและอปุกรณกฬีา  เปนเงนิ     5,000  บาท 
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คาอาหารระหวางฝกซอม เปนเงนิ   5,000  บาท 

คาอาหารวันแขงขัน เปนเงนิ     5,000 บาท 

คาสนับสนนุชดุแตงกายขบวนพาเหรด เปนเงนิ     2,000 บาท 

สนับสนนุคานํ้ามันรถยนตจาํนวน 7 คัน(คันละ 600 บาท) เปนเงนิ     4,200  บาท  

คาสวนเกนิหองพัก รพท.เลย คณุเดชอดุม ทองคาํ เปนเงนิ    2,000  บาท  

  1.2 สรปุผลการแขงขัน  

เปตองผสม ชนะเลศิ  

ตะกรอชาย ชนะเลศิ 

ฟตุบอล 7 คน รอบแรก 

แชรบอลหญงิ รอบรองชนะเลศิ 

วอลเลยบอลชาย รอบรองชนะเลศิ 

วอลเลยบอลหญงิ รองชนะเลศิ 

กจิกรรมบาสโลบ อันดับที่ 3 

บาสเกตบอล รอบแรก 

2. กจิกรรมทดสอบวิ่ง 2.4 กโิลเมตร วันพธุที่ 28 มกราคม 2558 มคีาใชจายทัง้หมด 5,000 บาท 

เจาหนาที่วิ่งไดระดับดเียี่ยม 5 คน 

1. คณุยวุด ี ตันโยสิ 5059 ป  14.07 วนิาท ี

2. คณุรักษตา  สวุรรณชาติ 3039 ป 12.14 วนิาท ี

3. คณุสขุสวัสดิ์ เครอืหงษ 3039 ป 12.55 วนิาท ี

4. คณุราเมศ ยะเสน 4049 ป 9.54 วนิาท ี

5. คณุอรรคเส แถวบญุตา 3039 ป 9.33 วนิาท ี

3.  กจิกรรมแขงขันฟตุซอลนักเรยีนประถมศกึษาครัง้ที่ 12 จัดแขงขันวันที่ 1415 กมุภาพันธ 2558 ณ สนาม

โรงเรยีนอนบุาลดานซาย 

4.  กจิกรรมฟตุบอลเชื่อมสัมพันธเจาหนาที่ รพร.ดานซาย แขงขันวันพธุที่ 18  กมุภาพันธ  2558 เวลา 15.00 น. 

ณ สนามโรงเรยีนอนบุาลดานซาย 

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

1. ขอเชญิผูจัดการแผนงานโรงพยาบาลสรางเสรมิสขุภาพ งบประมาณ สสส. รวมประชมุในวันที่ 11 ก.พ.2558 

เวลา 14.00 น. ที่หองขาวกลอง 1  

2. โรงเรยีนอนบุาลดานซาย รวมกับโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช รวมจัดกจิกรรม “เพาะกลาตาโขนนอย วาย

นํ้าเพื่อเอาชวีติรอด” สาํหรับเดก็นักเรยีน ชัน้ ป.4 ป.6  ระหวางเดอืน กมุภาพันธมนีาคม 58 โดยจัดอบรม

วัน อังคาร วันพธุ และวันศกุร 

3. ขอเชญิรวมงาน ที่ี่นี่..ดานซาย ครัง้ที่ 2 “บรรเลงฝน บันดาลใจ” วันอาทติยที่ 1 มนีาคม 58 บัตรราคา 100 

บาท  งานเริ่ม 17.30 น. ในงานมกีจิกรรมสอนดนตรใีหกับนักเรยีน ขบวนพาเหรด วงโยธวาทติ ถนนคนเดนิ 

จาํหนายอาหารพื้นบาน เปดทายขายของ 
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4. แนวทางปฏบัิตติามเกณฑจรยิธรรมการจัดซื้อจัดหาและสงเสรมิการขายยาและเวชภัณฑที่มใิชยาโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราชดานซาย อาํเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 

  ….…………………………………… ผูบันทกึการประชมุ 

        (วาที่ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ)  

 

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

         ( นายอภชิัย  อปุระ) 
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เอกสารประกอบการประชมุ 
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