
บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่  29 ก.ย.  2558 

ครัง้ที่ 12  ปงบประมาณ 2558 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ   

1.  นพ.สันทัด  บญุเรอืง  ประธานกรรมการ 

2.  นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต  กรรมการ 

3.  นางสาวเยาวพา สงิสถติ  กรรมการ 

4.  พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ  กรรมการ 

5.  ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวด ี   กรรมการ 

6.  นางเปรมศร ี  สาระทัศนานันท  กรรมการ 

  7.  นางอรอมุา อมุารังษ ี กรรมการ 

  8. นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

 9. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน กรรมการ 

11 นางเปรมศร ีสาระทัศนานันท กรรมการ 

12 นายอภชิัย  อปุระ  กรรมการ  

10. พญ.สขุมุาล หนุทนหาน กรรมการ 

11. น.ส.พวรรณตร ีแสงนวล กรรมการ 

12. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1.   

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

1. การตดิตามเยี่ยมเรยีนรูระบบคณุภาพหองปฏบัิตกิารทางการแพทย เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในการขอรับ

รองคณุภาพมาตรฐานงานเทคนคิการแพทย 2555 (LA) ในวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยทมี Internal Audit)  

มตทิี่ประชมุ  ทีี่ประชมุรับทราบ 

2 สถาบันที่ปรกึษาการบรหิารระบบคณุภาพโรงพยาบาล สาํนักงานมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช กาํหนด   

จัดใหมกีารประชมุเชงิปฏบิัตกิาร เรื่องการเตรยีมความพรอมสูการรับรอง Act to ReAccreditation สาํหรับ         

กลุมโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชในวันที่2425 กันยายน พ.ศ.2558 หองประชมุบอลรมู โรงแรมรชิมอนด           

โดยขอเชญิขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด จาํนวนอยางนอย 10 คน ประกอบดวยทมีนาํ หัวหนางาน ผูรับผดิ           

ชอบงานคณุภาพ งานบรหิารความเสี่ยง ที่ม PCT ทมียาและทมีสนับสนนุ พรอมเอกสารตามที่แจง มผีูเขารวม           

ประชมุ 8 คนคอื นพ.สัดทัด  วมิลมาศ สรุนิทร ณัฐยิา คณุารักษ นศิากร รสนรนิทรและจักรนิทร 

โดย สรปุสิ่งที่ไดเรยีนรูคอื 

1. บทเรยีนการทาํแผนพัฒนาของโรงพยาบาลจากการเยี่ยม โดยใชสรปุผลรายงานการเยี่ยมสาํรวจเพื่อตออายุ

การรับรองกระบวนการคณุภาพ 89 ขอ มาทาํแผนโดยเชื่อมตอกับมาตรฐาน SPA in Action 

2. Part IV ทาํอยางไรไมทาํซํ้า การประเมนิผลการดแูลผุปวยตามมติคิณุภาพ  13 มติ ิ



○ Accessibility การเขาถงึ  ใครบาง ที่ไมยอมมา รพ. มายาก  มาไมได 

○ Appropriateness ความเหมาะสม  ทาํในสิ่งที่ไมควรทาํ  ไมใชความรูที่ทันสมัย 

○ Acceptability การยอมรับ  พอใจในบรกิารที่ไดรับ ยอมรับคาํแนะนาํ/แผนการรักษา 

○ Competency ความสามารถ  อะไรที่ รพ.ของเราควรทาํได แตยังทาํไมได 

○ Continuity ความตอเนื่อง  ระหวางเวร ระหวางหนวย รพ.บาน และชมุชน 

○ Coverage ความครอบคลมุ  ประชากรในความรับผดิชอบ มารับบรกิารเทาใด ที่ยังไม

มาไปไหน 

○ Effectiveness ประสทิธผิล  ลดการใชทรัพยากรที่ไมจาํเปน ทัง้คน เงนิ ของ เวลา และ

สถานที่ 

○ Efficiency ประสทิธภิาพ  อะไรคอืผลสาํเรจ็ของการรักษาที่คาดหวังอกี จะวัดไดอยางไร 

○ Equity ความเปนธรรม  ตางสทิธ ิตางพื้นที่ ตางวัฒนธรรม ชาต ิภาษา ไดรับบรกิาร

ที่จาํเปนเสมอภาคกัน 

○ Humanized/Holistic องครวม/ดแูลดวยหัวใจ ขัน้ตอนที่ความตองการดานจติ สังคม 

อารมณที่อาจถกูละเลยไป 

○ Responsiveness การตอบสนอง  ไวตอการรับรูและตอบสนองไดอยางรวดเรว็ ตรงประเดน็ 

○ Safety ความปลอดภัย  ตระหนักรูหรอืไมวาอะไรคอืความเสี่ยง และจะจัดการ

อยางไร 

○ Timeliness ความรวดเรว็/ทันการณ  ทันเวลาในการรับรูปญหา รักษา ชวงเวลาใดที่ตอง

ใหความสาํคัญ 

3.  Trigger Tool   กาํหนดเปน เหน็ในงานประจาํ จะเลอืก  trigger อะไรด ีเชน  ตายแบบไหน  Refer แบบ

ไหน  ทรดุลงระหวางรักษา  

4. RCA งายๆ ไดระบบ วธิกีารทาํ RCA  

5. Clinical tracer Highlight การตามรอย Clinical tracer ที่ด ีตองสอดคลอง กับบรบิท คอื บรบิทของ

องคกรและบรบิทของโรคนัน้   (รายละเอยีดเอกสาร) 

3  สรปุการประชมุการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาลดวยระบบพี่เลี้ยง (Quality Learning Network: QLN)         

วันที่28 กย.58 สรปุบทเรยีนการเยี่ยม วเิคราะหประเดน็ที่เปนโอกาสพัฒนา กาํหนดแนวทางการสนับสนนุ         

การพัฒนาเพื่อการรับรองคณุภาพ HA ในป 2559 สิ่งที่จะดาํเนนิการ 

1. Set ระบบใหม 5 ระบบ คอื RM  IC  ENV  ยา  PCT(หมอ พยาบาล ทมีสหวชิาชพี) 

2. เชญิทกุโรงพยาบาลเขามาชี้แจง/แลกเปลี่ยน ระบบงานที่สาํคัญในครัง้แรกวันที่12 ตค. 58 (นพ. สสจ.           

เขารวมกาํหนดทศิทาง) 

3. เสนอแนวทางปฏบัิต/ิกรอบที่ควรมตีามมาตรฐานอยางงายในแตละระบบ 

4. ตดิตามทกุ 2 เดอืน 

5. ผูนาํ/ทมี Leadre ตดิตามในการประชมุ กวป. 

วันที่12 ตค.58 เชญิทกุ รพ.ไปแลกเปลี่ยน ตัง้แตเวลา 8.3016.00 น. ทมีพี่เลี้ยงที่ตองเปนที่ปรกึษากลุม                 

คณุดารนิ คณุเยาวพาและคณุวมิลมาศ  สวนทมีของรพร.ดานซายที่จะขออนมุัตเิพื่อเขารวมเรยีนรูคอืทมีที่

https://drive.google.com/file/d/0B-9XwbS91QRpUVdtS0s5TTRkUzA/view?usp=sharing


ไปประชมุ Act to ReAccreditation จะไดเรยีนรูเรื่องมาตรฐาน สามารเขาใจระบบตางๆที่สาํคัญตัง้แต         

เริ่มแรก  

มตทิี่ประชมุ อนมัุตใิหทมี Act to ReAccreditation เขารวมประชมุ 

 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายการประชมุครัง้ที่ 11 /2558 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ 

 

วาระที่ 2 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

2.1. รายงานขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล สงิหาคม 2558  

2.2. แผนยทุธศาสตรโรงพยาบาล ป 2559 ใหคณะกรรมการทกุทานตรวจสอบแผนยทุธศาสตรและแผนการขอใชงบ

ประมาณไดที่  www.dansaihospital.com  

2.3. แผนเงนิบาํรงุ Planfin  

2.4. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชบานดงุ ขอขอมลูประกอบการจัดทาํเอกสารประชมุวชิาการพัฒนาโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราช ครัง้ที่ 19  ตามแบบสาํรวจขอมลู และสงกลับภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

2.5. ขอเชญิผูเกี่ยวของเขาใหขอมลูตอ ที่ปรกึษาโครงการวเิคราะหปจจัยที่มผีลตอสถานะทางการเงนิของหนวย 

บรกิารในวันที่ 28 30 ก.ย.58 ดังนี้ 

วันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 10.00 น. ณ หองหนอไมหวาน 

1. นพ.ภักด ีสบืนกุารณ 

2. คณุเปรมศร ีสาระทัศนานันท 

3. คณุอภชิัย อปุระ 

4. คณุสมัคร ศรบีตุตา 

5. คณุเยาวพา สงิหสถติ 

6. คณุอภชิาต ิดดีานคอ 

7. คณุเดชา สายบญุตัง้   

และขอเชญิคณะกรรมการบรหิารเขารวมประชมุรับฟง ผลการดาํเนนิโครงการในวันที่1 ต.ค.58 ณ หอง         

ประชมุ หนอไมหวาน เวลา 09.00 น. 

2.6. เรื่องตดิตามจากคณะกรรมการทมีประสาน 

กรรมการ IMT 

1. ผล audit ครัง้ที่11 และ 12 ปงบ2558  ความสมบรูณของการบันทกึเวชระเบยีนโดยรวม คดิเปนรอยละ 

89.90 และ 90.62  โดยสุมขอมลู เดอืนพฤษภาคม2558 เปนตัวชี้วัดเดอืนสงิหาคม2558 สุมขอมลูเดอืน

มถินุายน 2558 เปนตัวชี้วัดเดอืนกันยายน2558 

2. เรื่อง Drugcattaiog  ที่ยังไมผานไดแกไขแลวอยูในชวงรอการตรวจสอบ 

3. การเตรยีมความพรอมปรับเปลี่ยน HIS จาก HOSxP V.3 เปน HOSxP V.4 มแีนวทางดังนี้ 

1. การพัฒนาตอยอด HOSxP V.3 โดยใชโครงสรางของ HOSxP V.4 โดยจะปรับปรงุระบบตางให

สามารถใชงานไดงายมากขึ้น และไมมผีลกระทบในการปรับเปลี่ยนไปใช HOSxP V.4 ในอนาคต 

https://docs.google.com/document/d/1O2H2HoEvg6Bi2Lm6qRAxk6djAChDef7Fj5b2XfArDw0/edit
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au9XwbS91QRpdDlTbDVWenFSUzRSa0plSGd0cjNDZmc#gid=15
http://www.dansaihospital.com/


2. เตรยีมความพรอมและวางแผนการเปลี่ยนใช HOSxP V.4 ในอกี 35 ปขางหนา (โดยใหพจิารณา

สถานการณอื่นๆที่เปนปจจัยที่อาจสงผลตอความเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบขอมลูขาวสารเพิ่มเตมิ) 

3. หาก BMS มนีโยบายการตลาดใหม เชน เปด Package ฝกอบรม เพื่อใหไดสทิธกิารใช HOSxP V.4 

ใหเขารวมฝกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอมของผูดแูลระบบและมสีทิธใินการใช HOSxP V.4 เพราะ

ในอนาคต Package ราคา คาบรกิารตางๆอาจมกีารเปลี่ยนแปลง และมแีนวโนมที่จะมรีาคาสงูขึ้น 

กรรมการ IC 

1. ตรวจสขุภาพบคุลากรประจาํป 2558 เรยีบรอยแลว อยูระหวางดาํเนนิการลงขอมลู สรปุผล 

กรรมการ ENV 

1.  ความปลอดภัยจากอัคคภีัยและระบบสาธารณปูโภค 

สรปุ การซอมแผนปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงพยาบาล : วันที่11 ก.ย.58 สถานการณเกดิเพลงิไหม             

ขนาดใหญไมสามารถควบคมุเพลงิไดที่ชัน้ 2 อาคารสลีวสิทุโธ( หอผูปวยใน 3) ผูพบเหน็เหตกุารณ           

เปนผูชวยเหลอืผูปวย เมื่อพบเหตกุารณสามารถดับเพลงิขัน้ตนโดยใชเครื่องดับเพลงิได แจง   

หัวหนาเวรทราบเพื่อประเมนิเหตกุารณและประสานงานกับฝายบรหิารเพื่อแจงผูที่เกี่ยวของและ 

อาํนวยการดับเพลงิขัน้ตน และเปนหัวหนาทมีเคลื่อนยายผูปวยและทรัพยสนิกรณแีพทยเวรตดิ 

ภาระกจิ  ประเมนิผูปวยเปนเปน 3 ประเภท คอื 

 ประเภทที่ 1 = หนักมากใชเปลนอนพรอมอปุกรณชวยชวีติในการคลื่อนยาย 2 ราย 

 ประเภทที่ 2 = ผูปวยชวยตัวเองไดบาง ตองนัง่รถเขน็นั่งในการเคลื่อนยาย 2 ราย  

 ประเภทที่3 = ชวยเหลอืตัวเองไดเดนิเอง เคลื่อนยายผูปวยไปพักไวที่อาคารอบุัตเิหต ุฉกุเฉนิ สาํหรับ               

เครื่องมอืเคลื่อนยายไปพักไวที่อาคารไพศาลเพญ็ศร ีสถานการณระงับเพลงิได ใชเวลาทัง้หมด 45 นาท ี

ปญหา 

1. ขณะจัดทาํสถานการณเพลงิไหม  เครื่องดักจับควันชัน้ 2 อาคารสลีวสิทุโธไมทาํงาน 

2. เสยีงกริ่งที่หอผูปวยใน 3 คอย 

3. ผูที่พบเหตกุารณและดับเพลงิขัน้ตน หลังแจงเหตกุับหัวหนาเวร ไมอยูระงับเหตตุอ /ไมมใีครอยูในที่เกดิ

เหต ุ

4. การประสานงาน จดุประชาสัมพันธ เสยีงตามสายไมไดยนิ / ไดยนิไมชัด 

5. หนวยงานขางเคยีง ไมนาํถังดับเพลงิมา  / ทมีเคลื่อนยายไมมอีปุกรณในการเคลื่อนยายผูปวย 

6. การเคลื่อนยายผูปวย ผูปวยหนักเคลื่อนยายทหีลังเครื่องมอืและอปุกรณ 

โอกาสพัฒนา 

1. ทาํแผนการบาํรงุรักษาอปุกรณที่เกี่ยวของกับการปองกันและระงับอัคคภีัย 

2. ทบทวนแนวทางการปฏบัิตใินการระงับอัคคภีัย ใหชัดเจนมากขึ้น 

กรรมการ UCC 

1. หลักเกณฑการเบกิคายานวดบรรเทาอาการ ของกรมบัญชกีลาง (อางถงึ หนังสอืที่ ลย0032.015/ว1700  

1. เจลพรกิรปูแบบเจลและความแรงสารสกัดจากผลพรกิ ปรมิาณ Capsaicin 0.025% เบกิไดไม

เกนิคน 1 หลอดตอเดอืน 



2. ไพล รปูแบบครมี และความแรง นํ้ามันไพล 14% เบกิจายไดไมเกนิคนละ 1 หลอดหรอืขวดตอ

เดอืน 

2. การพจิารณาแนวทางจัดเกบ็คารักษาพยาบาลกลุมสทิธติางๆที่มปีญหา 

1. พรบ.ผูประสบภัยจากรถ 

○ กรณผีูปวยตางจังหวัด เกดิเหตใุนเขตรับผดิชอบและสงตอ ไมสามารถเรยีกเกบ็เอกสารหรอื

เกบ็คาใชจายจากการรับบรกิารได จาํนวน 6 ราย เปนเงนิ 24,660 บาท 

○ กรณผีูปวยในเขตอาํเภอดานซาย ไมสามารถตดิตามเอกสารได หรอืเบกิไมไดเนื่องจากลง

ขอมลูสถานที่เกดิเหตไุมครบถวน 

2. กรณผีูปวยตางดาว สงตอไมสามารถตามเกบ็คารักษาได จาํนวน 3 ราย 13,295 บาท 

แนวทางปฏบัิต ิ

1. งานอบุัตเิหตฉุกุเฉนิ ใหลงบันทกึขอมลูการบาดเจบ็และสถานที่เกดิเหต ุในขอมลู HPI เชน 

“MC ลมเอง เหตเุกดิที่หมูบาน...ตาํบล…..อาํเภอ……..” 

2. ศนูยประกันสขุภาพดาํเนนิการประสานงานกับศนูยประกันโรงพยาบาลเลย และกรณคีาใชจาย 

สงูเกนิ 3,000 บาท ใหตดิตามขอเอกสารที่โรงพยาบาลเลย โดยเสนอแนวทางปฏบิัตดิังกลาวให       

คณะกรรมการบรหิารคณุภาพพจิารณา 

3. กองทนุประกันสขุภาพถวนหนา 

1. ผูปวยนอกขามเขตจังหวัด กรณคีาใชจายสงู เชน ความดันโลหติสงู เบาหวาน NAP มารับ

บรกิารตอเนื่องตามนัด 

2. ผูปวยพื้นที่รอยตอ หมู 1 บานบอโพธิ์ ต.บอโพธิ์ อ.นครไทย กรณโีรคเรื้อรัง ซึ่งสามารถเบกิ

จายจาก รพร.นครไทยไดตามจรงิ แตไมเกนิ 700 บาท (คาใชจายจรงิสงูกวามาก) 

3. ผูปวยใน ขอมลูตดิปญหารายการ Drug Catalog ขอมลูตดิ C  

4. ผูปวยที่มสีทิธ ิอสม. ลาออก หรอืไมไดปฏบิัตหินาที่ อสม.แลว แตยังไดสทิธ ิอสม. 

แนวทางปฏบิัต ิ

1. ผูปวยตางจังหวัดใหเสนอคณะกรรมการบรหิารคณุภาพพจิารณาตามแนวทาง ดังนี้ 

■ กรณไีมฉกุเฉนิมารับบรกิารครัง้แรกใหสทิธชิาํระเงนิและพจิารณาจายยา โดยใหไปรับบรกิารตอ

ที่สถานพยาบาลตนสังกัด 

■ กรณมีารับบรกิารตามนัด ใหสทิธชิาํระเงนิ โดยใหงานเวชระเบยีนตรวจสอบสทิธจิากการสง

ตรวจลวงหนาและดาํเนนิการแกไขสทิธใินการสงตรวจใหถกูตอง 

■ กรณพีื้นที่รอยตอ อ.นครไทย เสนอใหกรรมการบรหิารคณุภาพพจิารณา 

 

กรรมการวชิาการ 

1. ผลการนาํเสนอผลงานวชิาการกระทรวงสาธารณสขุประจาํป2558 จาํนวน 6 ผลงาน ไดรับคัดเลอืกเปน         

ผลงานวชิาการดเีดน 1 ผลงาน ไดแกการพัฒนาระบบคัดกรองและวนิจิฉัยเดก็ที่มปีญหาการเรยีนและ       

พฤตกิรรม ซึ่งกระทรวงสาธารณสขุจะแจงวันเวลาเพื่อเขารวมนาํเสนอคัดเลอืกผลงานวชิาการยอดเยี่ยมตอ 

ไปในป 2559 



วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

ไมม ี

 

ปดประชมุเวลา 18.00 น. 

  

    ………………………………… ………………………………... 

   (วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้)        ( สันทัด  บญุเรอืง ) 

     ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 


