
บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่  25 ม.ิย.2558 

ครัง้ที่  9 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 

  9. พญ.สขุมุาล  หนุทนทาน  กรรมการ 

10. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน กรรมการ 

2. นายอภชิัย  อปุระ  กรรมการ 

3. นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ  

 

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.1 สรปุการแลกเปลี่ยนเรยีนรูระบบคณุภาพ เอกสารเพื่อธาํรงคขัน้ 2 ของรพ.นาแหว วันที่ 17 มยิ.58 และ 

ขอใหไปแลกเปลี่ยนที่ รพ.นาแหว ในวันที่ 8  กรกฏาคม 2558 เนื่องจากคาดวาจะถกูเขาเยี่ยมจาก สรพ.

ในเดอืนสงิหาคม 2558  

แนวทางปฏบิัต ิ มอบหมายให คณุดารนิ,คณุเยาวพา,คณุสวุรรณ,ีคณุวมิลมาศ,พญ.ทพิพาวด ีเปนทมีเยี่ยม

สาํรวจ ออกเดนิทางเวลา 12.30 น. 

วาระที่1.2 เอกสารระบบคณุภาพของ รพ.ปากชม ขอรับขอเสนอแนะจาก กกบ.คณุภาพ ภายในวันที่ 30 มยิ.58  

เนื่องจากจะตองสงเอกสาร เพื่อให สรพ.จะเขาเยี่ยมเพื่อธาํรงคบันไดขัน้ 2 

  แนวทางปฏบิัต ิ ขอใหคณะกรรมการศกึษาเอกสารในแตละหัวขอที่รับผดิชอบ และพมิพขอเสนอแนะแยก 

เปนไฟลเกบ็ไวใน Dropbox ภายในวันที่ 30 ม.ิย.58 

วาระที่1.3 กาํหนดการเขาเยี่ยมของ สรพ.เพื่อประเมนิระบบคณุภาพ HA วันศกุรที่ 17 กค.58  รพ.ภเูรอื (สอบซอม)  

เนื่องจากตดิ Focus ระบบการดแูลผูปวย  นพ.กฤตพงษ โรจนวภิาค 

วันพฤหัสบดีวันศกุรที่ 2324 กค.58 รพ.ทาลี่ (สอบไล) เพื่อการประเมนิและรับรองครัง้ที่ 1 

พญ.ดวงดาว ศรยีากลู   คณุสภุาเพญ็ ศรสีดใส  ดร.สทุธนิันท 

วาระที่ 1.4 กาํหนดการเขาเยี่ยม QLN และบันไดขัน้ 2 สู HA 

วันจันทรที่  20 กค.58  รพ.เชยีงคาน 



วันอังคารที่ 21 กค.58  รพ.ปากชม 

วันจันทรที่  27 กต.58  รพ.นาดวง 

ทมีพี่เลี้ยงQLNจังหวัดเลยใหทมี รพ.ที่เปนพี่เลี้ยงเขารวมสังเกตการณและแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับอาจารยจาก   

สรพ.ดวย เพื่อจะไดชวยวางแผนในการพัฒนาตอเพื่อใหทกุโรงพยาบาลเขาสูการรับรองระบบคณุภาพ HA 

ปรกึษาวา รพร.ดานซายจะตองเขารวมกับ รพ.ปากชม 

แนวทางปฏบิัต มิอบหมายใหคณุวมิลมาศ, คณุเยาวพา,คณุดารนิ,คณุพรพไิล,คณุสภุาภรณและคณุสวุรรณี       

เขารวมประชมุ เดนิทางวันที่ 20 ก.ค.58 ออกเดนิทางเวลา 17.00 น. 

วาระที่ 1.5 สรปุผลรายงานการเยี่ยมสาํรวจเพื่อตออายกุารรับรองกระบวนการคณุภาพฯ Reac.3 วันที่ 1920 พย.57 

และตอบขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอเนื่อง ใน dropbox ตอบแบบประเมนิตนเอง 

แนวทางปฏบิัต ิ มอบหมายคณุวมิลมาศดาํเนนิการสงเอกสารให สรพ. 

 

วาระที่ 2 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

วาระที่ 2.1. รายงานขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล พฤษภาคม 2558 

แนวทางปฏบิัต ิ มอบหมายคณุเดชา จัดทาํเอกสารใหผูรับผดิชอบลงบันทกึขอมลู  

วาระที่ 2.2. สรปุรายงานตดิตามความกาวหนาของการจัดทาํ SPWI ของหนวยงาน 

วาระที่ 2.3. การตดิตามแผนการดาํเนนิงานของทมีประสาน 

1. กรรมการ MCH 

1. สรปุการประชมุภาวะฉกุเฉนิทางสตูศิาสตรวันที่12 มถินุายน 2558 มผีูรวมประชมุ 55 คน จาก รพร.                 

ดานซาย,ภเูรอื,นาแหว และตัวแทน รพ.สต.ในเขตอาํเภอดานซาย ไดสรางเครอืขาย MCH ระบบ node             

โดยกาํหนดแนวทางการดแูลผูปวยและการสงตอผูปวย 

แนวทางปฏบิัต ิ ใหคณะกรรมการดาํเนนิการตดิตามแผนและนาํเสนอในการประชมุครัง้ตอไป 

2. กรรมการ ICS 

1. เตรยีมความพรอมในการเฝาระวังปองกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2012(MERS) 

 เตรยีมเอกสารชี้แจง โปสเตอร แผนพับ CPG กับทมีระบาด 

 รอชี้แจงแนวทางหลังประชมุกับจังหวัด 29 ม.ิย.58 (ใหคณุสวุรรณแีละคณุไกรลาศเขารวมประชมุ) 

แนวทางปฏบิัต ิ กรรมการ ICS จัดประชมุชี้แจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของวันที่ 6 ก.ค.58 

3. กรรมการ IMT 

3.1. รางงบประมาณ การจัดสรรเงนิเหมาจายรายหัว ปงประมาณ 2559 ให รพ.สต. 

 
PCU 

 
จาํนวน 
ปชก. 
UC 

 
ประชากร

นอย
กวา2,500 
เปน2,500 

2558  2559 

Fixed 
Cost (70 

บาท) 

ตาม
ประชากร 
(27 บาท) 

 
 

รวม 

Fixed Cost 
(65 บาท) 

ตาม
ประชากร 
(32 บาท) 

รวม 

1.รพ.ดานซาย  7,085      7,085  254,188  191,295  445,483  236,032  226,720  462,752  

2.บานเครอืคู  1,208     2,500  254,188  67,500  321,688  236,032  80,000  316,032 



3.บานปากโปง  609  2,500  254,188  67,500  321,688  236,032  80,000  316,032 

4.บานนาด ี 2,071   2,500  254,188  67,500  321,688  236,032     80,000  316,032 

5.บานโคกงาม  3,542  3,542  254,188  95,634  349,822  236,032  113,344  349,376 

6.บานหนองอุมลัว  4,191  4,191  254,188  113,157  367,345  236,032  134,112  370,144 

7.บานวังบอน  2,412  2,500  254,188  67,500  321,688  236,032  80,000  316,032 

8.บานทับกี่  1,884  2,500  254,188  67,500  321,688   236,032  80,000  316,032 

9.บานนํ้าเยน็  1,966  2,500    254,188  67,500  321,688  236,032  80,000  316,032 

10.บานตบูคอ  4,989  4,989  254,188  134,703  388,891  236,032  159,648  395,680 

11.บานกกจาํปา  5,265  5,265  254,188  142,155  396,343  236,032  168,480  404,512 

12.บานผึ้ง  3,450  3,450  254,188  93,150  347,338  236,032  110,400  346,432 

13.บานหนองผอื  2,244  2,500  254,188  67,500  321,688  236,032  80,000  316,032 

14.บานปากหมัน  1,403  2,500  254,188  67,500  321,688  236,032  80,000  316,032 

3.2.  สรปุการประชมุ HOSxP V.4 Innovation 

1. บรษิัท BMS แจงวาโปรแกรม HOSxP V3 พัฒนาตัง้แตเวอรชัน่แรกจนถงึปจจบัุน มอีายกุารใชงาน           

เปนเวลา 10 ปแลว ขอจาํกัดทางดาน software ทาํใหไมสามารถนาํระบบงานใหมเพิ่มเขาไปไดอกี           

แตสามารถแกไขปรับปรงุปญหา การแกไขเลก็ๆนอย หรอืการสงออกไดเชนเดมิ 

2. ทกุโรงพยาบาลที่ใชHOSxP V3 ยังสามารถใชงานตอไดตามปกต ดิวยการชาํระคา Activate รายป             

โดยไมจาํเปนตองเปลี่ยนเปน BMS HOSxP V4 ซึ่งบรษัิทจะ support HOSxP V3 โดยการแกไข                 

ปรับปรงุปญหา หรอืการสงออกตางๆ ไปอกีประมาณ 23 ป 

3. บรษิัทไดพัฒนา HOSxP V4 ซึ่งนาํเทคโนโลยใีหมมาใชรวมกับการพัฒนาควบคูระบบมาตรฐาน       

CMMI มกีารแกไขปรับปรบุระบบงานใหดกีวาเดมิ และเพิ่มระบบงานใหมดานงานสนับสนนุ(Back     

office) เชน ระบบบคุลากร,สารบรรณ,ความเสี่ยง,ระบบผา,ระบบ supply เปนตน โดยโรงพยาบาล         

ที่ประสงคจะเปลี่ยนจาก HOSxP V3 เปน HOSxP V4 จะตองเลอืกใชPackage 1 หรอื 2.1 หรอื                       

2.2 จงึจะมสีทิธใิช HOSxP V4 

4. การเปลี่ยนแปลงจาก HOSxP V3 เปน HOSxP V4 ไมมกีารบังคับใดๆ ขึ้นอยูกับความสนใจของโรง             

พยาบาล โรงพยาบาลสามารถใชงาน HOSxP V3 ไดตามปกต เิพยีงแตจะไมมรีะบบงานใหมที่มใีน           

HOSxP V4 

5. แนวทางการดาํเนนิงานเปลี่ยนผานระบบจาก HOSxP V3 เปน HOSxP V4 กรรมการไดพจิารณา           

เลอืก Package 2.1 โดยสงบคุลากรเขาอบรม จาํนวน 2 คน คนละ 55,000 บาท จาํนวน 13 วัน 6                           

หลักสตูร โดยกาํหนดจะใชงาน HOSxP V4 ในเดอืน มกราคม 2559 



แนวทางปฏบัิต กิรรมการสารสนเทศประสานงานกับทมี ICT จังหวัดเพื่อจัดอบรมทมีผูดแูลระบบ     

ของโรงพยาบาลตางๆในจังหวัดเลย 

3.3. การพัฒนาคณุภาพและระบบบรกิารของหองฉกุเฉนิ เปาหมาย ทาํไดตามมาตรฐานเปนสวนใหญ 

แนวทางปฏบัิต ิ ทมี ENV กาํลังดาํเนนิการตดิตัง้กลองวงจรปด  

 

4. กรรมการ HRD 

4.1 การกาํหนดบทบาทหนาที่ของ น.ส.ศวิาพร พรหมมาวัน ตาํแหนง นักจติวทิยาคลนิกิ 

4.2 การสรรหาพนักงานหนวยจายเพื่อทาํทาํระบบ Central supply คป.สอ.ดานซาย ไดมมีตเิหน็ชอบใน

หลักการเรยีบรอยแลวและมอบหมายใหคณุอภชิัยิเสนอเหตผุลขอจางเพื่อขออนมุัตจิากทาง สสจ.เลย 

แนวทางปฏบัิต ิ : ประสานคณุอภชิัย อปุระ เพื่อตดิตามผลการดาํเนนิงาน 

4.3 การบรหิารอัตรากาํลังพยาบาลในงาน ER ชวงเปลี่ยนผานบคุลากรใหมจะมปีญหาอัตรากาํลังขึ้นปฏบิัติ   

งานไมเพยีงพอในระหวางเดอืน ก.ค.ส.ค.58 เพื่อใหบรกิารของโรงพยาบาลสามารถจัดบรกิารไดตามปกติ   

ไมมผีลกระทบตอผูรับบรกิาร คณะกรรมการบรหิารคณุภาพกาํหนดแนวทาง ดังนี้ 

แนวทางปฏบัิต ิ : เสนอกรรมการบรหิารใหสัง่การดังนี้  

1.  จัดทาํคาํสัง่มอบหมายงานใหพยาบาล หนวยงานอื่นที่มศีักยภาพสามารถปฏบิัตงิานหองฉกุเฉนิไดใน 

ชวงระหวาง วันที่ 1 ก.ค.31 ส.ค.58 เฉพาะวันหยดุราชการ ในจดุบรกิารดังตอไปนี้ 

1.1 งานคัดกรองหนาหองฉกุเฉนิ 

1.2 งานบรกิารในหองฉกุเฉนิ 

1.3 งานตรวจผูปวยทัว่ไป เชาวันเสาร 

2.  ขอความรวมมอืใหพยาบาลทกุคนงดการลาพักผอน ในระหวางวันที่ 1 ก.ค.31 ส.ค.58 เพราะมผีล

ตอการจัดอัตรากาํลังในเวร on call  

3.  ใหแพทยเวรขึ้นปฏบัิตงิานชวงเวลา 18.0022.00 น. วันราชการ และชวงเวลา 09.0012.00 น. ใน

วันหยดุราชการ ใหตรงเวลา 

4. ใหเภสัชกรขึ้นปฏบิัตงิานชวงเวลา 18.0020.00 น. วันหยดุราชการ ในชวงเดอืน ก.ค. ส.ค.58 

4.4 พจิารณาเพิ่มตาํแหนงผูชวยเหลอืคนไขงาน OPD รวมกับ OR เนื่องจากมภีาระงานเพิ่มขึ้นทัง้ในสวนของ       

จดุใหบรกิารหนาหองตรวจ 4 และ OR ที่มผีูชวยเหลอืคนไข2 คน โดยอัตรากาํลังที่เพิ่มขึ้นจะใหขึ้นกับ               

OPD และขึ้นเวรที่ OR 

แนวทางปฏบัิต ิ : คณะกรรมการบรหิารพจิารณาแลว ขอมลูเกนิกรอบอัตรากาํลัง ไมสามารถจางเพิ่มได 

5. กรรมการ NET 

5.1 เรื่องการพัฒนาศนูยพัฒนาเดก็เลก็คณุภาพ 

1. การดาํเนนิการในการจัดการเกี่ยวกับการออกเกบ็ขอมลู การใหความรู และการประเมนิคณุภาพของ

ศนูยพัฒนาเดก็เลก็ โดยจะใชระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืนโดยใหแบงออกเปน 3 ทมีดังนี้  

● ทมีที่ 1 คอื ทมีหาความรูเกี่ยวกับศนูยเดก็ เพื่อจะไดนาํความรูเกี่ยวกับศนูยไปใหความรูกับ

คณุครศูนูยพัฒนาเดก็เลก็ ผูปกครองของเดก็ และองคการบรหิารสวนทองถิ่น โดยมผีูรับผดิ

ชอบดังนี้ พญ.สขุมุาล หนุทนทาน ,นางสริพิร สทิธศัิกดิ์ และนางอรอมุา อมุารังษ ี



● ทมีที่ 2 คอื ทมีปรับแบบสอบถามตามมาตรฐานเกี่ยวกับทัศนคต ิการใหความรวมมอืของครู

ศนูยพัฒนาเดก็เลก็ ผูปกครองของ เดก็ และองคการบรหิารสวนทองถิ่นโดยมผีูรับผดิชอบดังนี้ 

ภก.ดารนิ จงึพัฒนาวดแีละ ทพ.กฤดาพันธ จันทนะ 

● ทมีที่ 3 คอื ทมีจัดทาํแบบประเมนิศนูยพัฒนาเดก็ แบงเปนแบบประเมนิ pre test และแบบ

ประเมนิ post test เพื่อเกบ็ขอมลู โดยมผีูรับผดิชอบดังนี้ นางสาวเยาวพา สงิหสถติ และ ทพ.

ธนพล รี้พลมหา  

6. กรรมการ PCT 

1. รายงานความกาวหนา การพัฒนาตามแผน ยทุธศาสตร โรงพยาบาลแผน ปฏบิัตกิาร และตัวชี้วัด 
1.1 ทมีเยี่ยมบาน  Long term care  

1.1.1 ตัวชี้วัดที่เพิ่มเตมิ ตามแผนยทุธศาสตร เขต 8 
  

ตัวชี้วัด  เปา  ระดับที่ปฎบิัตไิด 

อัตราผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการตดิตามเยี่ยมบานตามแผน(เตยีง3,4)  60  62.50 

อัตราผูปวยเตยีงที่  3 ไดรับการตดิตามเยี่ยมบานตามเกณฑ  60  34.04 

อัตราการเกดิภาวะแทรกซอนของผูปวยเตยีงประเภทที่ 3  10  21.78 

อัตราผูปวยเตยีงที่  4 ไดรับการตดิตามเยี่ยมบานตามเกณฑ  60  32.43 

อัตราการเกดิภาวะแทรกซอนของผูปวยเตยีงประเภท ที่4(Palliative care)  10  8.11 

อัตราผูปวยเตยีงประเภทที่4(Palliative care)ไดรับการจัดการกับอาการ
ปวด 

50  14.29 

อัตราผูปวยกลุมเปาหมายเตยีงประเภทที่3,4ที่สงตอไดรับการตอบกลับ
ภายใน1เดอืน 

60  27.27 

 
1.1.2 ความกาวหนาการพัฒนาตามแผนยทุธศาสตร LTC เขต8 

 

ประเดน็การประเมนิที่ยังไมผานเกณฑ  แผนดาํเนนิการ  ระยะเวลาผูรับผดิชอบ 

มศีนูยสาํรองอปุกรณเครื่องมอืทางการ

แพทย 

ปรับปรงุศนูยขอมลูอปุกรณเครื่องมอืทางการแพทย

ที่ใหผูปวยยมืไปใชที่บานจัดทาํทะเบยีนรวมอยูที่หอ

ผูปวยใน 1 

วมิลมาศ 

นสิากร 

มคีูมอืในการดแูลผูปวยระยะยาว

ครอบคลมุ ๑๑ โรค 

อยูระหวางการดาํเนนิงาน  ภัทราภรณ 

ผูปวยกลุมเปาหมายเตยีงประเภทที่  ทบทวนตัวชี้วัด  ทกุ รพ.สต 



๓ไดรับการดแูลตอเนื่องอยางมคีณุภาพ  จัดประชมุกับเครอืขาย อปท. ดาํเนนิงานการเรื่อง

การดแูลผูสงูอายแุละคนพกิารที่มภีาวะพึ่งพงิโดย

ทองถิ่นมสีวนรวม 

ธรีพล 

 1.2  ทมี NCD  
1.2.1 DM  
● ตัวชี้วัด ที่ไมไดตามเปา  A1C> 8ได 30% เปา 20   คัดกรองเทา ตา ชองปาก ตํ่ากวาเปา 
● อัตราการประเมนิCVD risk วธิกีารประเมนิยังไมแนนอนและไมไดนาํผลการประเมนิไปใช

ประโยชน 
● การประเมนิความรูผูปวย ใหเกบ็ตัวอยางรอยละ 10 (สุมโดยเรยีง HN)  

แผนแกไข   
1) ใหสหวชิาชพีที่เกี่ยวของทบทวนเวชระเบยีนตัง้แตเดอืนม.ิย. ก.ย.58 นาจะไดครอบคลมุการ

คัดกรองรอยละ 80  เมื่อพบวาผูปวยยังไมไดตรวจเทา ตา ใหสงทาํทันทใีนวันคลนิกิ ถาเคย
ทาํฟนในรอบปใหนับวาตรวจฟนแลว กรณนัีดตรวจตาเปนกลุมใหประสานคณุเจนจริา 

2) การประเมนิCVD risk ใช colour chart  กรณผีูปวยเสี่ยงสงูCVD risk สงู จะมกีารเชื่อมโยง
ขอมลูใหER ทราบโดย note เตอืนใน HosxP และมSีticker ตดิปกหนาผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยง
สงูยกเวนเบาหวานเพราะเปนเสี่ยงสงูทกุราย  และสงขอมลูใหรพ.สต. สวนผูปวย ใหแจก
นามบัตรฉกุเฉนิและซักประวัตอิาการCVDอยางละเอยีดทกุvisit  

1.2.2 HT  อัตราBPคมุได =55   แตอัตราขาดนัด สงูมาก  
 
แผนแกไข   

1. ใหผูรับผดิชอบคลนิกิ HT ทบทวนวธิกีารเกบ็ขอมลูและวเิคราะหสาเหตทุี่ผูปวยขาดนัด 
โครงการที่ยังไมไดทาํ  

1. การประเมนิความรูความเขาใจผูปวยคลนิกิ wafarin  ใหเริ่มเดอืน กรกฎาคม 2558 โดย
ประสาน ใหOPD จัดจนท.มาชวยในการประเมนิ สัปดาหละ 20 ราย 

1.1.3 CKD ตัวชี้วัด คะแนนประเมนิ CKD ได 13 ตามเปา มกีารจัดclinic ทกุวันพธุที่2ของเดอืน ให 
นพ. อัคเรศ รับผดิชอบ สวนศนูยไตเทยีมรอใหอายรุแพทยโรคไตร.พ.เลยมาประเมนิชวงเดอืน 
ก.ค.58 ใหดาํเนนิการเรื่อง นวัตกรรม การสอนผูปวยควบคมุอาหารและเกลอื 

1.1.4 โรคหอบหดื ตัวชี้วัดที่ไมไดตามเปา  asthma ควบคมุได รอยละ52  เปา 60 asthma 
readmit rate 8.2 % COPD readmit rate 15 %แตม ีER visit rate ตํ่าทัง้2โรค   

โครงการที่กาํลังดาํเนนิการ  
1) การจัดซื้อspirometer โดยไดเครื่องตามspec ที่ตองการ ใชเงนิบรจิาค 
2) การประชมุวชิาการใหNP รพ.สต. ประสานฝายวชิาการ รพ.สต. จะจัดประชมุเดอืน กค. 
3) การจัดหาเครื่องผลติออกซเิจนใหรพ.สต. ใชถังออกซเิจนแทนเครื่องผลติออกซเิจน โดยจัดซื้อ

เกจเพิ่ม โดยจัดให รพ.สต.ที่เปนnode เยี่ยมบาน 
4) ใหIPD 1 และผูรับผดิชอบคลนิกิ จัดทาํรายชื่อผูปวยCOPD รนุแรง สงใหทมีเยี่ยมบาน ลง

เยี่ยมชมุชน เพื่อชวยควบคมุสิ่งแวดลอมที่ทาํใหอาการกาํเรบิ  และจาํนวนผูปวยแยกตามเขต
รพ.สต.เพื่อพจิารณาเพิ่มศักยภาพการดแูลผูปวยของรพ.สต. 

1.3  ทมีอบัุตเิหตฉุกุเฉนิ 
1.3.1 งาน EMS 
● คะแนน EMS คณุภาพไดระดับ 5 มเีรื่องที่ตองปรับปรงุคอื การเขาถงึบรกิาร EMS ของผูปวย 

stroke ,MIยังนอย ควรปรับปรงุการประชาสัมพนธ 



● จัดอบรมการซอมแผนอบุัตเิหตกุลุมชน (table top )สาํหรับหัวหนางานวันที่ 21 
กรกฎาคม2558  สาํหรับผูปฎบิัตงิานวันที่ 2324 กรกฎาคม 2558 

● อบรม advance CPR วันที่ 1718 สงิหาคม 2558 
● อบรมหนวยกูชพี 14 แหง เดอืนกันยายน 2558 

1.3.1 งาน ER 
ตัวชี้วัดที่ ตกเปา อัตราวนิจิฉัยผดิพลาดลาชา ACS 33%  Fast tract stroke ไดตามเปา 
Fast tract SEPSIS ไดยาปฏชิวีนะเรว็ 98% 
คะแนนประเมนิ ER คณุภาพได 70% 
ใหทมีER รวมกับ นพ. อัคเรศ ทบทวนสาเหตกุารวนิจิฉัยผดิพลาดลาชา รานงานผลในเดอืนหนา  

1.4  ทมีศัลยกรรม  ตัวชี้วัดที่ไมไดตามเปา  อัตราการเกดิภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสกึ รอย
ละ 10 เปา 5  

แผนแกไข   
ใหนยิาม  ระดับความรนุแรง และวเิคราะห สาเหต ุปจจัยเสี่ยง  การพัฒนาตามขอเสนอแนะ 
 ของ สรพ. ระบบผาตัด ตา ยังไมไดดาํเนนิการ 

1.5 เครอืขายงานธนาคารเลอืดจ.เลย จัดประชมุสัญจรเชงิปฎบัิตกิาร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ หอง
ขาวกลอง1 เวลา 13.00 16.00 น.ในหัวขอเรื่อง ซดีใหเลอืดปลอดภัยจรงิหรอื โดย พญ.ชนัดดา ออน
ชอยสกลุ 

1.6 การสัง่ตรวจ A1C นอกเหนอื วันที่กาํหนด จะตองเกบ็สิ่งสงตรวจไวทาํในวันอังคาร,พฤหัส 
 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

1. กาํหนดประชมุคณะกรรมการทมีประสาน เดอืน 23 กรกฎาคม 2558 

 

  

    ………………………………… ………………………………... 

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

     ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


