
บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่  29  ตลุาคม  พ.ศ..  2558 

ครัง้ที่ 1  ปงบประมาณ 2559 

  

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.  นางอรอมุา อมุารังษ ี กรรมการ 

  8. นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

 9. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน กรรมการ 

11 นางเปรมศร ีสาระทัศนานันท กรรมการ 

12 นายจักรรนิทร ถงึนาค                         กรรมการ  

10. พญ.สขุมุาล หนุทนหาน กรรมการ 

11. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ กรรมการ 

12 นางพรพไิล นยิมถิ่น                             กรรมการ 

13. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. นางเปรมศร ี  สาระทัศนานันท  กรรมการ  

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

1. การสงตอผูปวยของหนวยบรกิารภายในเขตสขุภาพที่8 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นจงึขอใหกาํชับหนวยบรกิาร   

ภายในเขตสขุภาพที่8 ไมใหปฏเิสธการรับสงตอผูปวยภายในเขต หรอือางเหตใุนการตรวจทางหองปฏบิัตกิาร       

การตรวจทางรังส หีรอืสงฟลมเอกเรยทางรังสโีดยไมรับภาพจากแผน CD หรอืทาํใหเกดิความลาชา และเพิ่ม       

ตนทนุรวมในการรักษาพยาบาลทัง้ระบบ อันจะเกดิความเสี่ยงสงูขึ้นในภาพรวมไมวากรณใีดทัง้สิ้น และควรมกีาร   

พัฒนาหรอืปรับปรงุระบบใหสามารถรองรับการสงตอในหนวยบรกิารแตละระดับ 

มตทิี่ประชมุ  ทีี่ประชมุรับทราบ 

2.  กาํหนดการตรวจประเมนิระบบคณุภาพหองปฏบิัตกิารเทคนคิการแพทย ในวันศกุรที่ 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2558 เวลา 09.0016.30 น. ผูเขาตรวจประเมนิระบบคณุภาพจาํนวน 2 ทาน โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

➢ เดนิทางเที่ยวบนิ กรงุเทพฯ  เลย (DD9712) วันที่ 19 พ.ย.2558 เวลา 17.4018.50  รถโรงพยาบาลรับ

สงที่พักโรงแรมกิ่งบญุ 

➢ เขาตรวจประเมนิ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2558 เวลา 08.00 น. 

➢ เดนิทางกลับ สายการบนินกแอร เที่ยวบนิ เลย กรงุเทพฯ (DD9713) วัันที่ 20 พฤศจกิายน 2558 เวลา 

19.3020.45 น. 



➢ คาใชจายในการตรวจประเมนิ   

○ คาตอบแทนการตรวจประเมนิระบบคณุภาพ  12,500 บาท 

○ คารถเดนิทางบานพัก ไปยังสนามบนิ   2,000 บาท 

○ คาที่พัก โรงพยาบาลเปนผูรับผดิชอบจัดให 

○ คาตัว๋เครื่องบนิ โรงพยาบาลเปนผูรับผดิชอบจัดให 

มตทิี่ประชมุ  ทีี่ประชมุรับทราบ 

3. สรปุการประชมุแลกเปลี่ยนเรยีนรูการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลดวยระบบพี่เลี้ยง (facebook) 

4. บรษัิท EY ขอเชญิประชมุเพื่อรับฟงการ ที่โรงแรมรชิมอนด  ในวันที่ 3 พฤศจกิายน 2558 

มตทิี่ประชมุ  มอบหมายใหคณุสมัคร ,คณุเดชา และคณุอภชิาต ิเขารวมประชมุ  

 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายการประชมุครัง้ที่ 12 /2558 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ 

 

วาระที่ 3 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

2.1. การนาํเสนอแผน Planfin ,ขอตัดหนี้สญู, การพจิารณาใชงบประมาณ ป  2559 

ฝกอบรม บคุลากร    500,000 บาท 

โครงการ แผนงาน  1,600,000 บาท 

คาจางเหมา,บาํรงุรักษา 2,500,000 บาท 

2.2. การตดิตามขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ตลุาคม พ.ศ.2559 

2.3. การตดิตามแผนยทุธศาสตรโรงพยาบาล ป 2559 ใหคณะกรรมการทกุทานตรวจสอบแผนยทุธศาสตรและ

แผนการขอใชงบประมาณไดที่  www.dansaihospital.com  

2.4. การพจิารณาอนมัุตแิผน ป 2559 

2.5. เรื่องตดิตามจากคณะกรรมการทมีประสาน 

กรรมการ IMT 

1. สรปุผลการประเมนิความสมบรูณของการบันทกึเวชระเบยีน ครัง้ที่1 ประจาํเดอืน ตลุาคม 2558 โรง           

พยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซายจังหวัดเลยชวงเวลาที่ตรวจสอบ เดอืน สงิหาคม 2558 จาํนวนเวช       

ระเบยีนที่ตรวจทัง้สิ้น 35 ฉบับความสมบรูณของการบันทกึเวชระเบยีนโดยรวม คดิเปนรอยละ 90.18  

 

หมวด  Content of medical record  จาํนวนเวชระเบยีนที่

ตรวจ 

รอยละความสมบรูณ 

1  Discharge summary : Dx.,OP.  35  94.29 

2  Discharge summary : other  35  99.05 

3  Informed consent  35  90.48 

https://docs.google.com/document/d/1I3jcAQDRBVkMtu-10YFsb6aBd_jTi06rGiUaAC9JJkI/edit?usp=sharing
http://www.dansaihospital.com/


4  History  35  90.16 

5  Physical exam  35  91.75 

6  Progress note  35  85.40 

7  Consultation record  2  55.56 

8  Anaesthetic record  7  96.83 

9  Operative note  7  96.83 

10  Labour record  4  99.44 

11  Rehabilitation record  1  55.56 

12  Nurses’ note helpful  35  80.00 

Overall  35  90.18 

 

2. การจัดทาํรายงานประจาํปงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย 

 กาํหนดเนื้อหาในรายงานประจาํปดังตอไปนี้ 

1. Hospital profile  

2. รายชื่อกรรมการสาํคัญของ รพ. 

3. ผลงานเดนของหนวยงานภายใน รพ. 1 หนากระดาษ/1หนวยงาน 

4. กจิกรรมเทดิพระเกยีรต/ิกจิกรรมพเิศษ 

5. รายงานสรปุกองทนุตางๆ 

6. ภาพผนวก (รายชื่อเจาหนาที่ , Email) 

3.การสมัครเขารวมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรยีบเทยีบวัดระดับคณุภาพโรงพยาบาล(Thailand 

Hospital Indicator Project:THIP) 

4. สรปุการประชมุกลุมยอยเพื่อแกปญหา Drug Cataloque 26 ตลุาคม 2558 

 

กรรมการ HRD 

1.  เสนอเพิ่มคณุธดิาวด ีมณรีาช เปนคณะกรรมการ HRD 

     มตทิี่ประชมุ   เหน็ชอบ  

2.  โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพื่อเกบ็ขอมลูทบทวนโครงสรางองคกร หารอืเรื่องการจัดทมีที่ปรกึษาใน

การใหคาํแนะนาํ และชวยหนวยงานที่ยังไมมกีารจัด/ทบทวนบทบาทหนาที่ความรับผดิชอบ  

มตทิี่ประชมุ   มอบหมายให กก. HRD พจิารณาหัวขอที่จะใหแตละทมีทบทวน เพื่อเขยีนลงใน Service 



Profile และนาํเสนอในการประชมุครัง้ตอไป 

3. โครงการจัดงานเลี้ยงสังสรรคประจาํป หารอืประเดน็วันที่ในการจัดงาน สถานที่ รปูแบบงาน ลักษณะ 

    ของอาหาร ทมีหลักที่รับผดิชอบ เพื่อเปนแนวทางในการปฏบิัต ิ 

    มตทิี่ประชมุ  กาํหนดจัดงานในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยมอบหมายให Lead 2 เปนผูรับผดิ 

     ชอบ งบประมาณ 80,000 บาท  

4. การพจิารณาทมีนาํ Lead 1,2,3 ณ วันที่ 29 ตลุาคม พ.ศ.2558 

ลาํดับ  ทมีนาํ 1 (กกบ./กกบ.คณุภาพ)  ทมีนาํ 2 (หัวหนา/รอง)  ทมีนาํ 3 (รองหัวหนา) 

1  นพ.ภักด ีสบืนกุารณ  น.ส.ลาวรรณ ศรบีตุตา  ภญ.ปญญาภรณ  เกตคุราม 

2  พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ  นางณัฐยิา ดดีานคอ  นางดาวศริ ิมนตร ี

3  นพ.สันทัด  บญุเรอืง  นางสภุาภรณ มิ่งแกว  นายเกยีรตพิงษ ฤทธศิักดิ์ 

4  พญ.สขุมุาล  หนุทนทาน  นางพงศวรนิทร แสนประสทิธิ์  นายเขมชาต ิบตุรดวีงษ 

5  ทพ.กฤษดาพันธ  จันทนะ  นางสริพิร สทิธศิักดิ์  นางวราภรณ เสนานชุ 

6  ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวด ี นายธนา  ธติวิภิ ู นายพษิณลัุกษณ สทุธ ิ

7  ภญ.อัญชล ี พมิพรัตน   นายภาน ภัุกดสีาร  นางวราภรณ ทองหลา 

8  นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท  นางสาวเยาวฤทธิ์  สวุรรณสงิห  ทพญ.ทัชชา ทรรปณจนิดา 

9  นางสขุใจ  ชอรักษ  นางสรอยสดุา  เสอือดุม  นางศวิาพร ดอกนาค 

10  นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต  นางพัทธธรีา พลเดชาสวัสดิ์  นางพรพมิล เหมะสทุธิ์ 

11  นางสาวเยาวพา  สงิหสถติ  นางสันทนา ศรพีรหม  นางเมตตาจติร  จติตจันทร 

12  นางอรอมุา อมุารังษ ี นางสนุทรยีา ศขิรนิทรวรานนท  นางภญิญา  ภัทรตรัยรัตน 

13  นายอภชัิย  อปุระ   นางสาวนศิากร เกดิแสง  นายนกุลู  มิ่งแกว 

14  นายสมัคร  ศรบีตุตา   นางคณุารักษ มณนีษุย  น.ส.กาญจนาภรณ  ยศปญญา 

15  วาที่ ร.ต.เดชา  สายบญุตัง้  นางนภาพร ภักดสีาร  น.ส.เอื้อมพร เชื้อบญุม ี

16  วาที่ ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ  นางถาวร สาธรัุมย  นางนติยา แกวพลิา 

17  นางสรุนิทร สอนศรยีา  นางสวุมิล ศรแีสง  น.ส.อษิญาฎา  

18  นายไพโรจน ทองคาํ   นายธนภัทร ต.ประดษิฐ  นางภาวด ีศรคีาํม ี

19  นายจักรรนิทร ถงึนาค   ทพ.ธนพล รี้พลมหา  น.ส.ภรติา เพิ่มผล 



20  นางพรพไิล นยิมถิ่น   น.ส.อนัญญา เยน็ขัน  นายสมคดิ พรหมรักษา 

 

กรรมการ UCC 

1. การพจิารณาปญหารายการใบสงของคลังยาตกคาง งานพัสดพุบปญหารายการใบสงของยา/เวชภัณฑมใิช 

ยา ของคลังยาและเวชภัณฑที่มใิชยา แกปญหาตามแนวทางRCAเรื่องปญหารายการ ใบสงของรายการยา       

/เวชภัณฑมใิชยาตกหลนไมไดตัง้เจาหนี้ 

2. การพจิารณาชาํระหนี้เจาหนี้  

1. ปงบประมาณ 2557  

2. ปงบประมาณ 2558 เสนอใหพจิารณาชาํระหนี้ ตัง้แตเดอืน เมษายน 2558 

กรรมการ MCH 

1. การทาํโรงเรยีนพอแม ในมารดากลุมเสี่ยงที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาล ไดแก มารดาที่มเีปนเบาหวานกอน

/ขณะตัง้ครรภ ความดันโลหติสงู teenage pregnancy มารดาที่มปีญหาอารยรุกรรม/สตูกิรรมที่ตองฝาก

ครรภในโรงพยาบาล และกลุมเสี่ยงตอการคลอดกอนกาํหนด โดยกาํหนดใหทาํทกุวันพธุบาย จนท.ที่เกี่ยว

ของที่ตองเขารวม ไดแก งานฝากครรภเวช/OPD งานหองคลอด โภชนาการ แพทยแผนไทย สขุศกึษา โดย

เนนการใหความรูในโรงเรยีนพอแม การใหความรูเฉพาะโรคและการปองกันการเจบ็ครรภคลอดกอน

กาํหนด ปญหา ไมมคีนรับผดิชอบโดยตรง 

มตทิี่ประชมุ ใหจัดทาํคาํสัง่แตงตัง้ผูรับผดิชอบ ดังนี้ 

1. คณุนติยา แกวพลิา   

2. นางนภาพร ภักดสีาร 

3. น.ส.ภรติา เพิ่มผล 

4. น.ส.บษุบา คาํนัน 

5. นางศวิาพร ดอกนาค 

6. น.ส.เอื้อมพร เชื้อบญุม ี

2.  MCH จังหวัด ไดกาํหนดให  

2.1  รพร.ดานซาย เปนแมขายในการฝกซอมแผนการดแูลมารดาคลอดฉกุเฉนิ ในเขต อ.ดานซาย ภเูรอื 

นาแหว ประจาํป 2559 

2.2  กาํหนดใหมกีารจัดซื้อยา Nalador และ Obimin AZ ใหกับทกุ รพ. (ยกเวน ดานซาย) 

3.  การเจาะนํ้าครํ่า เพื่อสงตรวจโรคเลอืดจางธาลัสซเีมยี สามารถเบกิไดจาก สปสช ทกุสทิธ ิคนละไมเกนิ  

3,000 บาท/ครัง้ หากผดิปกตแิละตองยตุกิารตัง้ครรภ สามารถเบกิไดอกี 3,000 บาท 

กรรมการวชิาการ 

1. มลูนธิหิมอมเจาหญงิมัณฑารพ กมลลาศนมคีวามประสงคจะมอบทนุสงเสรมิสนับสนนุงานวจิัยสาํหรับ   

พยาบาลวชิาชพี จาํนวน 6 ทนุ ทนุละหนึ่งหมื่นบาทผูสนใจสมัครขอรับทนุ สงแบบเสนอโครงการไดภายใน         

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ew2t7nNDTR0kynY17LCWwrytR8mF317lSQRMZigeMig/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ew2t7nNDTR0kynY17LCWwrytR8mF317lSQRMZigeMig/edit?usp=sharing


วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ไมม ี

 

ปดประชมุเวลา 18.45 น. 

  

 …………………………………  ………………………………… 

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

 ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 


