
บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่   29   กันยายน   พ.ศ.2559 

ครัง้ที่   12   ปงบประมาณ   2559 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ   

1. นพ.สันทัด      บญุเรอืง  ประธานกรรมการ 

2. นางวมิลมาศ      พงษอาํนวยกฤต  กรรมการ 

3. นางสาวเยาวพา   สงิสถติ  กรรมการ 

4. พญ.ทพิพาวด ี     สบืนกุารณ  กรรมการ 

5. นางเปรมศร ี  สาระทัศนานันท กรรมการ 

6. พญ.สขุมุาล   หนุทนหาน กรรมการ 

7. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ กรรมการ 

8. นายจักรรนิทร   ถงึนาค  กรรมการ 

9. นางเปรมศร ี        สาระทัศนานันท  กรรมการ 

10. นางอรอมุา   อมุารังษ ี กรรมการ 

11. พญ.สขุมุาล   หนุทนหาน กรรมการ 

12. ภกญ.อัญชล ี  พมิพรัตน กรรมการ  

13. วาที่   ร.ต.เดชา         สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. ภกญ.ดารนิ      จงึพัฒนาวด ี   กรรมการ 

2. นางพรพไิล   นยิมถิ่น  กรรมการ 

3. นายสมัคร   ศรบีตุตา   กรรมการ 

วาระที่    1    เรื่อง   QMR   แจงเพื่อทราบ 

1.1. เรื่อง สรพ. แจงแผนการอบรมประจาํปงบประมาณ 2560 เพื่อสงเสรมิการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล ตาม           

แนวทาง   HA      จาํนวน   17   หลักสตูร   โดยสามารถสมัครอบรม   online   ไดตาม   websitte   www.ha.or.th 

มตทิี่ประชมุ    ที่ประชมุพจิารณา   หลักสตูรฝกอบรมจาํนวนเพื่อขออนมุัตแิผนการอบรมดังนี้   หลักสตูร   ดังนี้ 

1.    หลักสตูร   HA303   การพัฒนาการปฏบิัตกิารพยาบาลเพื่อคณภาพ   (2527   เม.ย.60 

2.   หลักสตูร   HA501   SPA   and   Self   Assessment   Report   (35   เม.ย.60   หรอื   79   ม.ิย.60) 

3.   หลักสตูร   HA603   สารสนเทศกับการพัฒนาคณุภาพ   (2930   พ.ย.59   หรอื   3031   พ.ค.60) 

4. หลักสตูร HA604 การพัฒนาระบบความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศในโรงพยาบาล (23 ก.พ.60 หรอื             

1516   ม.ิย.60 

5.   หลักสตูร   HA900   การพัฒนาคณุภาพ   สาํหรับผูบรหิารโรงพยาบาล   (2628   ก.ค.60) 

1.2 กาํหนดทมีเยี่ยมสาํรวจภายใน 

ทมี  หัวหนาทมี  สมาชกิทมี  ระบบ/หนวยงาน 

รับเยี่ยม 

ทมีสังเกต  วัน/เดอืน/ป 



1.  พญ.ทพิพาวด ี ทพ.กฤษดาพันธ 

พัทธิ์ธรีา 

พรพไิล 

Trace   Patient   Care   I   /

ระบบ   Acute   care   

หมวด   I6,หมวด   III,

หมวด   II1 

สรุนิทร/สันทนา

พรพมิล 

สภุาภรณ 

  

2.  นพ.สันทัด  เยาวพา 

วมิลมาศ 

ณัฐยิา 

Trace   Patient   Care   II      /

ระบบ   Chronic   care 

หมวด   II8,II9,หมวด   III 

นสิากร 

สวุมิล 

เมตตาจติร 

  

3.  คณุเปรมศร ี พญ.สขุมุาล 

อรอมุา 

คณุารักษ 

อัญชล ี

Trace   Patient   Care   III

/หมวด   I3,I5 

ลาวรรณ 

นภาพร 

  

4.  คณุดารนิ  สขุใจ 

สนุทรยีา 

เยาวฤทธิ์ 

ระบบยา   ทกุหนวยงานที่

ใชยา   หมวด   II6,หมวด 

ศวิาพร 

วราภรณ 

สริพิร 

  

5.  คณุจักรนิทร

คณุสวุรรณ ี

เดชา 

ธนภัทร 

ไกลลาศ 

พงษวรนิทร 

มาตรฐาน   หมวด 

II3,II4 

ระบบ   ENV 

ระบบ   IC   ทกุหนวย 

ธนา 

อภชิัย 

ดาวศริ ิ

  

มตทิี่ประชมุ    รับทราบ   กาํหนดเยี่ยมสาํรวจภายในใหแลวเสรจ็   เดอืน   ธันวาคม   2559 

 

วาระที่   2    เรื่องรับรองรายการประชมุครัง้ที่   11/2558 

มตทิี่ประชมุ    ที่ประชมุรับทราบและรับรอง 

 

วาระที่   3   เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

3.1. แผนการตดิตามขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล   เดอืน   สงิหาคม   พ.ศ.2559 

3.2. แผนยทุธศาสตรโรงพยาบาล   ป   2560 

1. ยทุธศาสตร   S1พัฒนาระบบบรกิารที่มคีณุภาพระดับ   M2   เฉพาะ   4   สาขาหลัก   และจัดระบบบรกิาร

สขุภาพตาม   Service   Plan 

2. ยทุธศาสตร   S2การจัดบรกิารที่เคารพคณุคาและศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุย   สอดคลองตามความเชื่อ   ความ

ศรัทธา   และจติวญิญานฯ 

3. ยทุธศาสตร   S3.การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   เพื่อสนับสนนุการจัดบรกิารสขุภาพ   และการ

บรหิารจัดการที่ด ี

4. ยทุธศาสตร   S4.การบรหิารจัดการองคกรที่มปีระสทิธภิาพ 

5. ยทุธศาสตร   S5.การจัดการดานทรัพยากรบคุคล   ใหสามารถปฎบิัตงิานไดสาํเรจ็ตามพันธกจิขององคกรฯ  

https://docs.google.com/document/d/1KJIuB37XjA6H2q31M3sRXbxvCDjv47pWJOZC0-K05CM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p89xNR8OEwDBcm_R4_ilToiADy1OB8a8hghKpfB05fM/edit#gid=2135248041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pnCQ6O4Ycj_Sk21b8tAxYdi73tirNEAWLPPtYczrD0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pnCQ6O4Ycj_Sk21b8tAxYdi73tirNEAWLPPtYczrD0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iH85GZfd1WDh_L_tc_cu-VQVA9cxT10H38P7jIeLmy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iH85GZfd1WDh_L_tc_cu-VQVA9cxT10H38P7jIeLmy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iISqlZqMJjfKEnRY6Z-zap7j430LDf2v_a8VHdX7ZhA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iISqlZqMJjfKEnRY6Z-zap7j430LDf2v_a8VHdX7ZhA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ry6i7IfAkgUECV_BFNelpcMXCqlGXTY3dyYcBjvSsjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4Mg1ezko8itrpr2W-hngjY19fO-D5DApYBomUAOIEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4Mg1ezko8itrpr2W-hngjY19fO-D5DApYBomUAOIEc/edit?usp=sharing


6. ยทุธศาสตร   S6.สงเสรมิสนับสนนุการมสีวนรวมของประชาชน   ชมุชน   และภาคเีครอืขายดานสขุภาพ 

7. ยทุธศาสตร   S7   การจัดการความรูในองคกร 

3.3  แผนขอมลูการจัดทาํ   Action   Plan   ทมีประสาน   ปงบประมาณ   2560   โดยกาํหนดแผนคาํของบประมาณ   4 

หมวดรายการ   ไดแก 

1. แผนงานโครงการ 

2. แผนพัฒนาบคุลากร 

3. แผนครภุัณฑ 

4. แผนจัดซื้อ   จัดจาง   จางเหมา 

มตทิี่ประชมุ    การเขยีนแผนงานโครงการใหกาํหนดงบประมาณ   ตามหลักเกณฑของทางราชการ 

3.4  การจัดทาํแผนหนวยงาน   ปงบประมาณ   2560 

            มตทิี่ประชมุ    กาํหนดประชมุหัวหนาหนวยงานทกุวันอังคารที่   2   ของเดอืน 

วันที่   4   ต.ค.59 นาํเสนอแผนยทุธศาสตร   แผนทมีประสาน   ตอ   กกบ.เพื่อขออนมุัต ิ

วันที่   6   ต.ค.2559 ประชมุชี้แจงแผนยทุธศาสตร   แผนทมีประสาน   แนะนาํการทาํแผนหนวยงาน 

วันที่11   ต.ค2559  ประชมุหัวหนาหนวยงานครัง้ที่   1   เรื่อง   การทาํ   JD      JS   KPI   และ   Functional 

competency  

วันที่   1920   ต.ค.59นาํเสนอแผนหนวยงาน  

วันที่   23   พ.ย.59 ประชมุบคุลากร   100   เปอรเซนต      วสัิยทัศน   เขม็มุง   คานยิมองคกร   นโยบายโรง 

พยาบาล   นโยบายทมีประสาน 

3.3.  เรื่องตดิตามจากคณะกรรมการทมีประสาน 

1. กรรมการ   HRD 

1.1. การประเมนิผลสัมฤทธิ์รายบคุคล ป2560 คณะกรรมการไดจัดทาํไฟลสาํหรับการลงบันทกึผลสัมฤทธิ์     

รายบคุคล   โดยกาํหนดรายละเอยีดดังนี้ 

○ ใหมคีวามเชื่อมโยงกับ   JD   ของบคุลากรแตละคน  

○ ตัวชี้วัดไมเกนิคนละ   10   ตัว/คน 

○ กาํหนดการเขาถงึขอมลูเปนรายบคุคล 

มตทิี่ประชมุ    รับทราบ   และใหนาํเขาชี้แจงในการประชมุหัวหนาหนวยงานครัง้ที่   1   วันที่   11   ต.ค.2559 

2. กรรมการ   PCT 

2.1  การจัดบรกิารคลนิกิเบาหวานเนื่องจากพบปญหาอปุสรรคในการใหบรกิาร ทาํใหการดแูลผูปวยเบา 

หวานและคัดกรองภาวะแทรกซอนไมไดตามมาตรฐาน คณะกรรมการจงึขอยายสถานบรกิารใหมารับ 

บรกิารที่โรงพยาบาลตามเดมิ   ดังนี้ 

1.   รพ.สต.กกจาํปา   ,รพ.สต.โคกงาม,รพ.สต.หนองผอื      รับบรกิารที่โรงพยาบาล 

2.   รพ.สต.วังบอน   รับบรกิารที่   รพ.สต.ตามเดมิ 

มตทิี่ประชมุ    รับทราบ 

3. กรรมการสารสนเทศ   IM 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qgNB_Xjz0MbS3tcnpOfv_2-FvsC_1p6wRDvWzZTlKOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CSUwh8oCxgkAhgl4ODC14omdMVJJ0guSvTLc1cLMHiE/edit?usp=sharing


5.1 การปรับปรงุระบบดภูาพ OPD/IPD Scan และเอกสารอื่นๆในโปรแกรม HOSxP ดวยโปรแกรม             

Gotowin Notify เพื่อรองรับระบบ paperless และ การสงขอมลู eMA ของ สปสช. โดยตัว Notify                     

จะทาํงานเมื่อมกีารเรยีกขอมลูผูปวยผานระบบ จดุคัดกรอง, หองตรวจ ,Patient EMR ,หองฉกุเฉนิ,         

ทันตกรรม   และระบบผูปวยใน 

มตทิี่ประชมุ    รับทราบ 

4. กรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย   ENV 

1.1. ผูประสานงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมความปลอดภัย เครื่องมอืและการจัดการเกี่ยวกับเครื่อง 
มอื   ดังนี้ 

○ นายเฉลมิเกยีรต ิ     เนตรผง  ฝายทันตสาธารณสขุ 
○ นายศวิรักษ   ประดษิฐศลิา  งานเอกซเรย 
○ นางเบญจวรรณ      ผวิเหลอืงน ฝายเภสัชกรรมชมุชน 
○ นางพรพมิล      อนิทรประไพ  งานหองคลอด 
○ นางสนุทรยีา   ศขิรนิวรานนท  งานหองผาตัด 
○ น.ส.เยาวฤทธิ์      สวุรรณสงิห  งานผูปวยใน      ๑ 
○ นายพงษศักดิ์   บญุสวุรรณม งานซักฟอก 
○ นางสาวนดิธดิา      ไชยปน งานผูปวยใน      ๓ 
○ นางนภาพร      ภักดสีาร  งานบรกิารอาหาร 
○ นายสมคดิ      พรหมรักษา  งานศนูยคอมพวิเตอร 
○ นายอัศวนิ      ตันตลุา  งานแพทยแผนไทย 
○ นายสรุยิา      เชื้อบญุม ี งานเวชกรรมฟนฟ ู
○ นายสมบรูณ   เชื้อบญุมี้ งานจายกลาง 
○ น.ส.ดาวศริ ิ  มนตรี งานผูปวยใน   2 
○ นางธรีวรรณ   วงศศลีธรรม งานอบุัตเิหตฉุกุเฉนิ 
○ นายไกรลาศ   พมิพรัตน งานเวชปฏบิัตคิรอบครัว 

1.2. สรปุรายการงบลงทนุ   คปสอ.ดานซาย   ป   2560  

○ รพ.สต.เครอืขาย  จาํนวน   83   รายการ   มลูคา   1,294,000   บาท 

○ รพร.ดานซาย  จาํนวน   5   รายการ มลูคา   1,499,000   บาท 

มตทิี่ประชมุ    รับทราบ 

5. กรรมการพัฒนาประสทิธภิาพการเงนิการคลังและพัฒนาระบบบัญช ี  (FIN) 

1.1. การเปลี่ยนแปลงการสงขอมลูใหบัญช ใีนป2560 จากที่มตทิี่ประชมุการเงนิการคลัง กระทรวง       

สาธารณสขุ   มรีายละเอยีดดังนี้ 

○ การยมืยา เวชภัณฑระหวางโรงพยาบาล ใหคลังยาจัดทาํทะเบยีนคมุไวที่หนวยงานและนาํมลูคา   

ของยาเวชภัณฑที่โรงพยาบาลอื่นยมืไปมารายงานเปนวัสดคุงคลังสงเจาหนาที่การเงนิ ไมใหตัด 

เปนยาหรอืเวชภัณฑใชไป เนื่องจากจะทาํใหยา/เวชภัณฑใชไปของโรงพยาบาลมรีายงานมากเกนิ 

ไป หรอืถาเปนการสนับสนนุ ยาเวชภัณฑใหโรงพยาบาลอื่น ตองมหีนังสอืขอสนับสนนุขาดจาก     

โรงพยาบาลที่ขอสนับสนนุ เพื่อใชเปนหลักฐานแกผูตรวจสอบการเงนิและบัญช (ีหามขายยาให   

กันระหวางโรงพยาบาล) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11b8gqIbrfuRVml42xrX7MfBf0uvaZE-UmLuY5wtowaQ/edit#gid=875376364


○ การรายงานวัสดคุงคลังตองนับมลูคาทัง้คลังใหญและคลังยอย เพื่อใหไดมลูคาวัสดคุงคลังที่มอียู   

จรงิ 

○ เมื่อหนวยบรกิารไดรับวัคซนีปองกันโรคจากองคการเภสัชกรรม ใหแยกวาเปนวัคซนีปองกันโรค   

อะไร   เปนยา   เวชภัณฑ   วัสดกุารแพทย   เนื่องจากตอนแยกบัญชตีองแยกหมวดใหชัดเจน 

○ การรายงานคาเสื่อมราคาครภัุณฑยกเลกิครภัุณฑตํ่ากวาเกณฑสนิทรัพยที่มลีักษณะคงทนถาวร     

ถงึราคาตํ่ากวา 5,000 บาท ใหนาํมาคดิคาเสื่อมดวย (ทะเบยีนครภุัณฑงานพัสดตุองรายงานผู       

บันทกึบัญชทีกุเดอืน เนื่องจากตองนาํมาคดิคาเสื่อมราคาเพื่อจัดทาํงบทดลองสงขอมลูให 

กระทรวง 

มตทิี่ประชมุ    รับทราบ   ขอใหชี้แจงผูเกี่ยวของทราบเพื่อถอืปฏบิัต ิ

วาระที่   4   เรื่องอื่นๆ 

4.1.    ไมม ี

  

ประชมุครัง้ตอไปวันที่   27   ต.ค.2559 

ปดประชมุเวลา   18.00   น. 

 

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

    (เดชา   สายบญุตัง้)                                                  (   สันทัด      บญุเรอืง   ) 

                 ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 


