
 

บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่  3 ม.ิย .2558 

ครัง้ที่  8 ปงบประมาณ  2558 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ   

1.  นพ.สันทัด  บญุเรอืง  ประธานกรรมการ 

2.  นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต  กรรมการ 

3.  นางสาวเยาวพา สงิสถติ  กรรมการ 

4.  พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ  กรรมการ 

5.  นายอภชิัย  อปุระ  กรรมการ  

6.  นางสาว ดารนิ  จงึพัฒนาวด ี   กรรมการ 

 8.  นางเปรมศร ี  สาระทัศนานันท  กรรมการ 

 9.  นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

10.  นางอรอมุา อมุารังษ ี กรรมการ 

11.  นายสมัคร ศรบีตุตา กรรมการ 

12. นางอัญชล ี พมิพรัตน    กรรมการ 

13. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. พญ.สขุมุาล  หนุทนทาน  กรรมการ 

 

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.1 เรื่องแจงจากงานเทคนคิการแพทย  

1. แจงผลการรับรองการตรวจประเมนิ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003  

 หองปฏบิัตกิาร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย  รหัสหองปฏบัิตกิาร MG 82/57มาตรฐาน 

ISO 15189:2012  เลขทะเบยีน  4155/58   ใหไว ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558   หมดอาย ุ วันที่ 30 

มนีาคม 2560 

 มาตรฐาน ISO 15190:2003  เลขทะเบยีน 4155/58    ใหไว ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558   หมดอาย ุ

วันที่ 30 มนีาคม 2560  รายการทดสอบที่ไดรับการรับรอง (เอกสารหมายเลข 1) 

2.  ขอเปลี่ยนชื่อหนวยงานจาก “งานชันสตูรสาธารณสขุ” เปน “งานเทคนคิการแพทย” ตามโครงสราง       

หนวยงานในราชการบรหิารสวนภมูภิาค สังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

วาระที่ 1.2  สรปุผลการรับรองและสงรายงานการเยี่ยมสาํรวจ จาก สรพ.และขอความรวมมอืจากโรงพยาบาลเพื่อสง   

เสรมิการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1.  จัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพตามขอเสนอแนะสงไปยังสถาบันภายใน3 เดอืน แจกผูรับผดิชอบไปตอบ   

แลว (ภายในวันจันทรที่ 8 ม.ิย.58) 



2. จัดทาํรายงานความกาวหนาการปฏบิัตติามแผนพัฒนาคณุภาพในขอ 1 การปรับปรงุที่สาํคัญอื่นๆ   

รวมทัง้ตัวชี้วัดที่สาํคัญที่เกี่ยวของทกุ 12 เดอืน 

3. เตรยีมการรับการเยี่ยมสาํรวจเพื่อเฝาระวังในระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน หลังการรับรอง 

4. ประเมนิผลระบบงานสาํคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

วาระที่1.3 การจัดสรรงบประมาณสาํหรับโรงพยาบาลในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลตอเนื่อง โดยจัดสรรใหการ       

พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล(HA& QRT) ทกุแหงๆละ 50,000 บาท เพื่อดาํเนนิกจิกรรมพัฒนาคณุภาพใน         

ปงบประมาณ 2558 จงึขอใหโรงพยาบาลทกุแหงจัดทาํแผนงาน/โครงการรองรับและดาํเนนิการตามแผน   

ใหแลวเสรจ็ในปงบประมาณ 2558 และจัดสงโครงการใหจังหวัดภายในวันที่ 15 พ.ค.2558  

มตทิี่ประชมุ  เสนอโครงการมหกรรม R2R / และการเขารวม R2R Forum 

วาระที่ 1.4 การเปนพี่เลี้ยงระบบคณุภาพ โรงพยาบาลนาแหว เนื่องจาก รพ.นาแหวกาํลังดาํเนนิการเพื่อธาํรงบันได     

ขัน้ 2 กาํหนดสงแบบประเมนิใหจังหวัด วันที่15 ม.ิย.58 และ สรพ.จะลงตรวจตัง้แต1 กค.58 ทมี รพ.                     

นาแหว จงีประสานมาดังนี้  

1. ประสานมาเพื่อไปเปนวทิยากรหลังวันที่ 19 ม.ิย.58  

2. ทมีไดสง Hospital profile และแบบประเมนิตนเอง เขยีนเปน SPA in Action ขอใหคณะ               

กรรมการบรหิารคณุภาพศกึษาขอมลูไดจากเอกสารที่ Dropbox 01QMTกก.บรหิารคณุภาพ 

3. ทมีนาํ รพ.นาแหว จะมาขอคาํปรกึษาและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารในวันที่11 ม.ิย.       

เวลา 13.00 น.เปนตนไปกอนที่จะสงเอกสารใหสรพ. สาํหรับ รพ.ปากชมกต็องดาํเนนิการเชนเดยีว         

กับ รพ.นาแหวเพื่อธาํรงบันไดขัน้ 2 

วาระที่ 1.6 การมอบหมายงานรับผดิชอบของบคุลากร ดังนี้ 

1. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ ตาํแหนง นวก.สาธารณสขุ ชาํนาญการ ปฏบิัตงิานที่ฝายบรหิาร  

รับผดิชอบงาน : งานธรุการและงานการเจาหนาที่ ,งานพัสด,ุ และงานตรวจสอบภายใน 

2. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ ตาํแหนง เวชสถติ ิ

รับผดิชอบงาน : ฝายแผนงานและประเมนิผล ดแูลการฝกอบรม และการศกึษาดงูานของหนวย       

งานตางๆ ควบคมุกาํกับหนวยงาน เวชระเบยีน,ศนูยประกันสขุภาพ และงานศนูยคอมพวิเตอร       

และกรรมการบรหิารคณุภาพ 

 

วาระที่  2 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

วาระที่ 2.1. รายงานขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล เมษายน 2558 

วาระที่ 2.2. สรปุรายงานตดิตามความกาวหนาของการจัดทาํ SPWI ของหนวยงาน 

วาระที่ 2.3. การตดิตามแผนการดาํเนนิงานของทมีประสาน 

1. กรรมการ MCH 

1. การประชมุวชิาการเรื่อง “ภาวะฉกุเฉนิทางสตูศิาสตร” หองประชมุผตีาโขน วันที่9 ม.ิย.2558 เวลา             

13.3016.30 น. จาํนวนกลุมเปาหมาย 30 คน 

2. โครงการอบรมการตรวจภายใน และ pap smear ใหกับ จนท.รพ.สต.และ พยาบาลหนาหองตรวจ 14               

ทกุวันศกุร เริ่มวันศกุรที่ 12 ม.ิย.58 เปนตนไป 



2. กรรมการ ICS 

1. งานจายกลางเสนอภาระงานในการจัดเตรยีมอปุกรณเครื่องมอืใหกับ รพ.สต.แตละแหงในเขตอาํเภอ

ดานซาย โดยคดิภาระงานประมาณ 1.8 คนตอวัน  

มตทิี่ประชมุ  เสนอใหจางลกูจางรายวัน โดยใชงบประมาณสนับสนนุ CUP (นาํเสนอเขาที่ประชมุ CUP 

วันที่ 5 ม.ิย.58) 

3. กรรมการ IMT 

1. สปสช. แจงเกณฑการจัดสรรงบจายตามเกณฑผลงานบรกิาร เพื่อจัดสรรใหแกหนวยบรกิารรับสงตอ (

เฉพาะที่รับผดิชอบประชากรที่ลงทะเบยีน)ที่มผีลการดาํเนนิงานตามเกณฑคณุภาพ และประชากรผูมี

สทิธ ิเพื่อสนับสนนุและกระตุนใหเกดิบรกิารที่จาํเปนในพื้นที่ โดยมรีายละเอยีดแนวทางการจัดสรร 

เกณฑของ รพช. มดีังนี้ 

วัตถปุระสงค  กระตุนการเขาถงึบรกิารใกลบาน 

กจิกรรม  การผาตัดไสติ่ง และไสเลื่อน 

หนวยวัด  AdjRW  แหลงขอมลู EClaim  ระยะเวลา 1 ต.ค.57 30 ก.ย.58  โดยใหหนวยบรกิารตอบรับ

เขารวมกจิกรรม ภายในวันที่ 16 ม.ิย.58 

มตทิี่ประชมุ  เขารวมกจิกรรม 

2. แนวทางการดาํเนนิงาน โครงการปองกันการถายทอดเชื้อ HIV จากแมสูลกูสาํหรับหญงิตางดาวใน

ประเทศไทยและขอสนับสนนุงบประมาณจากกองทนุพระวรราชาทนิัดดามาต ุโดยมรีะยะเวลาการ

ดาํเนนิโครงการ ตัง้แต 1 ต.ค.5730 ก.ย.58 โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

แนวทางที่  1 กรณทีี่ไมสามารถซื้อบัตรประกันสขุภาพตางดาวได ใหบรกิารและเบกิจากการบรหิาร

จัดการยาและการตรวจหา PCR ในทารก จากกองทนุพเิศษโดยจายเตม็ตามจาํนวนที่ใชไป 

แนวทางที่  2 กรณทีี่สามารถซื้อบัตรประกันสขุภาพตางดาวได  การบรกิารจัดการดานยาและการเบกิ

จายยาตางๆ เปนไปตามระบบปกตริะหวางสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุและโรงพยาบาล 

3.  รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบยีน ประเดน็ที่พบและถกูหักคะแนน Chart เดอืนธันวาคม2557 

(ตัวชี้วัดเดอืนกมุภาพันธ2558)  จาํนวนChartที่สุมทัง้หมด 70 chart  (เอกสารหมายเลข 2) 

4. การตรวจสขุภาพประจาํปของบคุลากร  สบืเนืื่องจากปญหาการตรวจสขุภาพประจาํปของกลุมสทิธ ิ

ขาราชการในปที่ผานมา พบปญหาดังนี้ 

1. สงสทิธผิดิ มกีารสงสทิธติรวจสขุภาพเปน “23สทิธเิบกิกรมบัญชกีลาง”( ตองสงสทิธ ิ20)  

2. มกีารสัง่ตรวจทางหองปฏบิัตกิาร (กรณพีบโรคหรอืมโีรคประจาํตัว) เพิ่มจากการตรวจสขุภาพปกต ิ

3. มกีารสัง่การรักษาใน visit การตรวจสขุภาพ 

แนวทางปฏบิัต ิ

1. เนื่องจากการตรวจสขุภาพของผูรับบรกิารบางราย จาํเปนตองที่ไดรับการตรวจทางหอง 

ปฏบิัตกิารนอกเหนอืจากชดุสทิธปิระโยชนปกต ซิึ่งเปนรายการผูรับบรกิารตองชาํระเองที่ไม 

สามารถเบกิไดคณะกรรมการสารสนเทศจงึกาํหนดแนวทางการตรวจสขุภาพประจาํปของ   

กลุมสทิธขิาราชการ ดังนี้ 

2. ใหแจงรายชื่อ กาํหนดวันตรวจสขุภาพประจาํปโดยลงนัดและสัง่ Lab ตามปกต แิตไมตองสง         

https://docs.google.com/document/d/1y2O3dn6YQhJY-7f9G6iHpAw6wI7WrNHg73rrXkOD6T4/edit


ตรวจลวงหนาเนื่องจากมปีญหาเจาหนาที่ไมมาตรวจตรงตามวันนัด 

3. การตรวจทางหองปฏบิัตกิารที่เกนิชดุสทิธปิระโยชน กรณเีปนบคุลากรของโรงพยาบาลให 

เปนสวัสดกิารฟร โีดยอนเุคราะหคาใชจายสวนเกนิ แตหากเปนหนวยงานภายนอก ใหชี้แจง     

ทางผูเขารับการตรวจสขุภาพทราบกอนและใหชาํระคาสวนเกนิที่เบกิไมไดเอง 

2. กรรมการตรวจสอบเวชระเบยีน แจงกาํหนดการสุมตรวจเวชระเบยีนผูปวยนอกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 ม.ิย.58 

3. การพัฒนาระบบสงตอดวยโปรแกรม Thai Refer สบืเนื่องจากมตทิี่ประชมุศนูยสงตอจังหวัดเลย กาํหนด       

แนวทางการบันทกึขอมลูสงตอโดยใชโปรแกรม Thai Refer ศนูยคอมพวิเตอรจะดาํเนนิการปรับปรงุ     

ระบบคอมพวิเตอรสาํหรับหนวยงานดังนี้ 

1. ตดิตัง้โปรแกรม Thai Refer จัดทาํคูมอืและอบรมการใชงานเพิ่มดังนี้ 

➢ ตดิตัง้ Hardware ที่หองฉกุเฉนิ 3 เครื่อง ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร  3 เครื่อง  

2. เครื่องพมิพสตกิเกอร  1 เครื่อง 

3. เครื่องพมิพเลเซอร 2 เครื่อง 

4. Tablet สาํหรับดปูระวัติ1 เครื่อง 

➢ ตดิตัง้โปรแกรม Thai Refer V.1.8 ดังนี้ 

1. เครื่องจดุซักประวัต ิ3 

2. เครื่องหนาหองตรวจ 11 

3. เครื่องหองตรวจทันตกรรม 

4. เครื่องหนาหองตรวจ 14 

5. เครื่องหองคลอด 2 

6. เครื่องหองฉกุเฉนิ 1,2,3 

7. ฝายเวชปฏบิัตคิรอบครัว 

➢ ประชมุชี้แจง อบรมเจาหนาที่และจัดทาํคูมอืการลงบันทึึก Thai Refer ประชมุพรอมกัน         

วันที่อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 หองผตีาโขน  

➢ แกไขแบบฟอรมประเมนิผูปวยระหวางสงตอ โดยเพิ่มรายละเอยีดตามขอเสนอของงาน   

อบุัตเิหตฉุกุเฉนิ   

4. การสงตอผูปวยนอกเขต ตามขอตกลงเรื่องการสงตอผูปวยของมตทิี่ประชมุเครอืขายพัฒนาระบบสงตอ 

จังหวัดเลย กาํหนดให อาํเภอดานซาย/ภกูระดงึ ใหแพทยเฉพาะทาง/แพทยประจาํโรงพยาบาล ชมุชน     

พจิารณากรณเีกนิศักยภาพโรงพยาบาล ใหสงตอไป รพ.นอกเขตโดยลงทะเบยีนสงตอ ผานศนูยสงตอโรง     



พยาบาลเลยดวยโปรแกรม Thai Refer ระบบ line โทรสาร โดยผูปวยไมตองเดนิทางมาตรวจที่โรง           

พยาบาลเลย เชน กรณสีงตอ รพ.ศริริาช  กรณไีปครัง้แรกของป มรีายละเอยีดสาํคัญดังนี้ 

1. บันทกึขอมลูสงตอในโปรแกรม HOSxP ระบสุถานบรกิารปลายทางเปน รพ.เลย 

2. บันทกึขอมลูในโปรแกรม Thai Refer โดยโปรแกรมจะดงึขอมลูจาก HOSxP มาอัตโนมัต แิละสง           

ขอมลูผาน Thai Refer 

3. สงพบศนูยประกันเพื่อรับคาํแนะนาํเรื่องสทิธ ิ

4. ศนูยประกันแจง ศนูยสงตอ รพ.เลย จนท.ศนูยสงตอบันทกึขอมลูประวัตสิงตรวจลงในโปรแกรม       

HOSxP (เพื่อใหคนไขมปีระวัตเิสมอืนเดนิทางไปขอใบสงตัวดวยตัวเอง) 

5. ศนูยสงตอจะพจิารณาขอมลูประวัตกิารรักษา เหตผุล ความจาํเปนตามขอตกลง (บางรายตอง     

พจิารณาผานความเหน็ชอบจากรองแพทยฯ) หลังจากนัน้จงึมมีตใิห“ใชสทิธ”ิ หรอื “ไมสามารถใชิ       

สทิธไิด” หากเปนการเดนิทางครัง้แรกของปใบสงตัวจะใชไดตอครัง้ และมขีอความแจงเพิ่มเตมิดังนี้     

“กรณไีมเกนิศักยภาพโรงพยาบาลเลย ใหรับการรักษาในโรงพยาบาลเลย” กรณผีูปวยตองการใหใช   

สทิธิ์ชาํระเงนิ ศนูยสงตอออกเลขที่ใบสงตัว แจงกลับศนูยประกัน 

6. ศนูยประกันลงบันทกึเลขที่ใบสงตัว โดยใหบันทกึ รพ.ปลายทาง ดังนี้“ รพ.เลย ถงึ รพ.ศริริาช”               

และใหคาํแนะนาํเรื่องสทิธแิกผูปวยหรอืญาต ิ

โดยสรปุ การสงตอกรณขีอเลขจาก รพ.เลย เปนการสงตัวจาก รพร.ดานซายไป รพ.เลย และ รพ.             

เลยออกใบสงตัวโดยมอบใหแพทย รพร.ดานซาย ทาํการแทนฯ   

4. กรรมการ AIT  สรปุการรับจายเงนิตามแผนการเงนิการคลัง ป 2558 ( 6เดอืน) 

1. สนิทรัพยและหนี้สนิ รายงาน ณ สิ้น มถินุายน 2558  

 สนิทรัพยหมนุเวยีน  มลูคา 32,634,012.02 บาท   

 เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด  รอยละ 47.41  

 ลกูหนี้ รอยละ 31.22  

 วัสดคุงคลัง  รอยละ 17.83  

 หนี้สนิ มลูคา 32,957,420.82 บาท 

 เจาหนี้การคา รอยละ 90.19 

 คาใชจายคางจาย รอยละ 6.05 

 เงนิรับฝาก รอยละ 3.79 

2. ผลการดาํเนนิงาน (รายไดและคาใชจาย)  

 รายรับสทุธ ิ67,481,172.14 บาท โดยมรีายเกนิเปาหมาย งบประมาณ รอยละ 115.56 ราย

ไดกองทนุ UC สนับสนนุอื่นๆ ตามผลงาน รอยละ 127.80 สวนที่เหลอืตํ่ากวาเปาหมาย 

 รายจายสทุธ 6ิ5,143,306.66 บาท โดยมรีายจายเกนิเปาหมาย เงนิงบประมาณ รอยละ           

112.37 คาจางเหมาบรกิาร รอยละ 147.33 สนิคาใชไปรอยละ 120.52 คาจางทางหอง           

ปฏบิัตกิาร (LAB) รอยละ 113.55 และคาใชจายที่ไมไดตัง้เปาหมาย คือคาใชจายตามจาย           



ซึ่งมมีลูคา 942,510 บาท  

ขอสังเกต สวนจายเกนิเปาใหหาขอมลูและมาตรการในการแกปญหา 

5. กรรมการ HRD  การประชมุวชิาการ 

1.  Northeast Regional HA Forum ครัง้ที่12; จนิตนาการสรางสรรคคณุภาพระหวางวันที่1517               

ก.ค.2558 ณ โรงแรมพลแูมนราชา ออคดิ จังหวัดขอนแกน วันที่15 ก.ค. Workshop Lab อยาง                   

เดยีว  ลงทะเบยีน 3 วัน 3,500 บาท 2 วัน 2,500 บาท 

มตทิี่ประชมุ   ไมสงบคุลากรเขารวมประชมุ 

2.  R2R Forum 2224 กรกฏาคม 2558 ที่เมอืงทองธาน ลีงทะเบยีนรวมประชมุคนละ 2,500 บาท                 

รพร.ดานซายมผีลงานผานกรรมการใหสงFull paper จาํนวน3 เรื่อง คอืกลุมทตุยิภมู 2ิ เรื่องของ           

ทมีพัฒนาการเดก็ กับ งานเภสัชกรรม กลุม Meta (กลุมที่มโีครงการรวมตัง้แต2โครงการขึ้นไป) 1             

เรื่อง คอืงานบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ จะประกาศผล R2R การคัดเลอืกนาํเสนอ กลางเดอืน         

มถินุายน 

3. ทมีพัฒนาวชิาการ และทมีนาํ Lead 3 ขอเชญิทกุหนวยงานรวมสงผลงาน R2R เขาประกวดใน           

มหกรรมวชิาการ ดานซาย Cup 2558 สงผลงานภายใน 26 มถินุายน 2558 เสนอขอจัดมหกรรม               

วชิาการดานซาย เดอืนกรกฎาคมเพื่อพจิารณาผลงานเขาประกวดในมหกรรมวชิาการจังหวัดเลย 

กลางเดอืน สงิหาคม 2558 

4. กระทรวงสาธารณสขุขอเชญิสงผลการเขาประกวดงานวชิาการกระทรวงสาธารณสขุภายในวันที่30   

ม.ิย. 2558 

5. รายงานความกาวหนาของการกาํหนดคานยิมองคกร ม ี5 เรื่อง 

1. ใสใจบรกิาร 

2. รักสขุภาพ 

3. มจีติสาธารณะ รักสิ่งแวดลอม  

4. ใฝเรยีนรู 

แผนการดาํเนนิงานตอไป 

1. ประชาสัมพันธคานยิมองคกรใหบคุลากรทราบ 

2. จัดกจิกรรมสงเสรมิคานยิมองคกร 

3. นาํไปใชเปนแนวทางในการรับบคุลากร ฝกอบรม และปฐมนเิทศ 

4. การประเมนิผล 

การจัดทาํแผนความกาวหนาในอาชพี  

1. ขอมลูการเลื่อนระดับในตาํแหนงที่สงูขึ้น สาํหรับกลุมขาราชการ 

2. การสงเสรมิการฝกอบรมหลักสตูรเฉพาะทางที่สอดคลองกับทศิทางองคกร 

7. การจัดตัง้ทมีคลอมสายงานเพื่อขับเคลื่อนยทุธศาสตร ดังนี้ 

1. ทมีพัฒนาวชิาการระดับอาํเภอ ผูรับผดิชอบ ทมี R2R  

2. ทมีพัฒนาระบบงานควบคมุปองกันการตดิเชื้อ ระดับอาํเภอ ผูรับผดิชอบ ตัวแทนทมี IC ,ทมี           

ENV , FMC และ สสอ.ดานซาย 



3. ทมีพัฒนาศนูยเดก็เลก็คณุภาพ ระดับอาํเภอ ผูรับผดิชอบ นพ.ธรีะพล และคณะ  

8. การอบรมหลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาลสตูศิาสตรหลักสตูร 4 เดอืน คณะกรรมการกลุมการ           

พยาบาลเสนอ คณุพรพมิล อนิทรประไพ เขาฝกอบรม สถานที่มหาวทิยาลัยบรูพา 

มตทิี่ประชมุ  ใหกลุมการพยาบาลหาขอมลูเพิ่ม และนาํเสนอที่ประชมุในครัง้ตอไป 

9. ทบทวนรายชื่อทมีนาํ 1,2,3 

ลาํดับ  ทมีนาํ 1  ทมีนาํ 2  ทมีนาํ 3 

1  นพ.ภักด ีสบืนกุารณ  นางพัทธธรีา พลเดชาสวัสดิ์  นางพรพมิล อนิทรประไพ 

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 สทิธศัิกดิ์  นางวราภรณ เสนานชุ 

6  ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวด ี นายธนา  ธติวิภิ ู นายพษิณลัุกษณ สทุธ ิ

7  ภญ.อัญชล ี พมิพรัตน   นายภาน ภุักดสีาร  นางวราภรณ ทองหลา 

8  นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท  นางสาวเยาวฤทธิ์  สวุรรณสงิห  ทพ.ญ.ณัฐพร พวงพันธบตุร 

9  นางสขุใจ  ชอรักษ  นางสรอยสดุา  เสอือดุม  นางสวุมิล ศรแีสง 

10  นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต  นายจักรรนิทร ถงึนาค  ภญ.ปญญาภรณ  เกตคุราม 

11  นางสาวเยาวพา  สงิหสถติ  น.ส.ลาวรรณ ศรบีตุตา  นางเมตตาจติร  จติตจันทร 

12  นางอรอมุา อมุารังษ ี นางสันทนา ศรพีรหม  นางภญิญา  ภัทรตรัยรัตน 

13  นายอภชิัย  อปุระ  นางสนุทรยีา ศขิรนิทรวรานนท  นายนกุลู  มิ่งแกว 

14  นายสมัคร  ศรบีตุตา  นางพรพไิล นยิมถิ่น  น.ส.กาญจนาภรณ  ยศปญญา 

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

16  วาที่ ร.ต.อภชิาต  ดดีานคอ  นางถาวร สาธรุัมย   

17  นางสรุนิทร สอนศรยีา  นางนติยา แกวพลิา   

18  นายไพโรจน ทองคาํ   นางคณุารักษ มณนีษุย   

19     นางสาวนศิากร เกดิแสง   

20     นายธนภัทร ต.ประดษิฐ   



  

วาระที่  3 เรื่องอื่นๆ 

1. ขอเชญิตัวแทนกลุมการพยาบาล เภสัช พยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว รวมประชมุพจิารณาผลการประเมนิตาม

เกณฑ รพ.สต.ตดิดาว วันศกุรที่ 5 ม.ิย.58 

2. กาํหนดประชมุครัง้ตอไป วันที่ 25 มถินุายน 2558 

 

  

    ………………………………… ………………………………... 

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

     ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 

รายการทดสอบที่ไดรับการรับรอง 

ลาํดับ  ชนดิตัวอยาง  รายการทดสอบ  วธิทีดสอบ 

1.     EDTA blood  Hb A1c  High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 

2.     NaF  Plasma 
  

Glucose  Enzymatic (GODPOD) 

3.     Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Blood Urea Nitrogen  Enzymatic (Urease-LDH), 

Double Kinetic 

4.     Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 

(plasma) 

Creatinine  Enzymatic 

(Creatininase-Creatinase-SOX-P

OD) 

5.     Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 

(plasma) 

Uric acid   Enzymatic (Ureicase-POD) 

6.     Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 

(plasma) 

Cholesterol  Enzymatic (CHODPOD) 
  

7.     Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 

(plasma) 

Triglycerides  Enzymatic (GPOPOD), 
Glycerolblanked 
  

8.     Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 

(plasma) 

HDL Cholesterol 
  

Enzymatic, Direct 
  

9.     Serum  LDL Cholesterol  Enzymatic, Direct 



(clotted blood) 
Lithium Heparinized 

(plasma) 

  

10.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Alkaline Phosphatase  pNitrophenylphosphate. 
Kinetic. DGKC 
  
  

11.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Aspatate Aminotransferease  NADH. Kinetic UV. IFCC rec 

12.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Alanine Aminotransferease  NADH. Kinetic UV. IFCC rec 

13.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Total  Bilirubin  Dimethysulphoxide (DMSO) 
  

14.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Total Protein  Biuret 
  

15.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Albumin  Bromocresol Green 
  

16.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Sodium  Indirect Ion selective electrode 
(ISE) 

17.    Serum 
(clotted blood) 
Lithium Heparinized 
(plasma) 

Potassium  Indirect Ion selective electrode 
(ISE) 



18.    Serum, Plasma  Hbs  Ag  Immunochromatography 

19.    Serum, Plasma  HCV Antibody  Immunochromatography 

20.    Serum 
(clotted blood) 
  

Anti  Human 

Immunodeficiency Virus ( 

HIV ) 

Gelatin  Particle  Agglutination 
( GPA ) SD bioline HIV ½ (IC ) 
  

21.    Serum, Plasma  Tsutsugamushi Ab   Immunochromatography 

22.    Serum, Plasma  Leptospira  Antibody  Immunochromatography 

23.    Serum, Plasma  Rheumatoid Factor  Agglutination 

24.    Urine  Methamphetamine  Immunochromatography 

25.    Urine  Pregnancy test  Immunochromatography 

26.    Stool  Stool occult blood  Reaction 

27.    Stool  Stool examination  Microscopic examination 

28.    Urine 
  

Specific gravity, 
Urobilinogen, Leucocytes, 
p.H., 
Nitrite,Erythrocytes, 
Bilirubin, Protein, Glucose, 
Ketones, Ascorbic acid 
Microscopic examination 

Color image sensor 
ซึ่งสามารถdetect ส ี
ไดเปน Red, Green, 
Blue โดย detector คอื CCD ออก
มาเปนคาสะทอนแสง  และ 
Microscopic examination 

29.    EDTA blood 
  

Complete Blood Count ( 
CBC ) 

Analysis of WBC and 
differential:flow cytometry 
method 
Analysis RBC,platelets :Hydro 
Dynamic Focusing method 
Analysis hemoglobin  :SLS 
hemoglobin detection method 

30.    EDTA blood  Dichlorophenol Indophenol 
Precipitation test (DCIP) 

Precipitation 

31.    EDTA blood  Reticulocyte Count  Microscopic Examination: New 
methylene blue stain 



32.    EDTA blood  Malaria  Microscopic Examination : 
Wright  Stain 

33.    EDTA blood  G6PD  Fluorescence spot test 

34.    Sputum  Acid Fast Bacilli (AFB) 
  

การยอมส ีAcid Fast Bacilli โดยวธิ ี
ZiehlNeelsen 

35.    All specimen  Gram stain  Staining 

36.    Blood 

Body fluid 

PDF 

Urine 

Sputum 

Pus 

Discharge 

Stool 

CSF 

Aerobic culture for 
    Staphylococcus 
    Streptococcus 
    Bacillus spp. 
   Corynebacterium spp. 
    Enterobacteriaceae 
   Non Lactose Ferment  
   Aeromonas spp.  
   Vibrio cholerae 
   Vibrio spp. 

   Culturation 
  
   Isolation 
  
  Identification 
  
  
  
   Drug susceptibility 

37.    Clot blood 
EDTA blood 

ABO Blood Grouping  AntigenAntibody 
complex 

38.    Clot blood 

EDTA blood 

Rh Typing  AntigenAntibody 
complex 

 

 

 

 


