
บันทึกการประชุมบริหารคุณภาพ 

วันท่ี   24   พฤศจิกายน      พ.ศ.2559 

ครั้งที่   2   ปงบประมาณ   2560 

 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม   

1. นพ.สันทัด      บุญเรือง  ประธานกรรมการ 

2. นางวิมลมาศ      พงษอํานวยกฤต  กรรมการ 

3. นางสาวเยาวพา   สิงสถิต  กรรมการ 

4. พญ.ทิพพาวดี      สืบนุการณ  กรรมการ 

5. นางเปรมศรี   สาระทัศนานันท กรรมการ 

6. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ กรรมการ 

7. นายจักรรินทร   ถึงนาค  กรรมการ 

8. นางเปรมศรี         สาระทัศนานันท  กรรมการ 

9. พญ.สุขุมาล   หุนทนหาน กรรมการ 

10. ภญ.อัญชลี   พิมพรัตน กรรมการ  

11. ภญ.ดาริน      จึงพัฒนาวด ี   กรรมการ 

12. นางพรพิไล   นิยมถิ่น  กรรมการ 

13. นายสมัคร   ศรีบุตตา   กรรมการ 

14. วาที่   ร.ต.อภิชาติ   ดีดานคอ กรรมการ 

15. วาที่   ร.ต.เดชา         สายบุญตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชุม   

1. นางอรอุมา   อุมารังษ ี กรรมการ   (ลาปวย) 

2. พญ.สุขุมาล   หุนทนหาน กรรมการ 

วาระที่    1    เร่ือง   QMR   แจงเพ่ือทราบ 

1.1.   สรุปโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางองคกร   ป   2560   วันที่   2,3   พย.2559 แบงเปน 2 รุน เวลา       

13.0016.00 น. ณ หองประชุมผีตาโขน มีเจาหนาท่ีเขารวมประชุมทั้งหมด 203 คนจากเจาหนาที่ทั้งหมด 242               

คน   คิดเปนรอยละ   83.88 

มติที่ประชุม    รับทราบ   และขอใหผูที่ไมเขารวมประชุมไปติดตามดูยอนหลังไดจาก   Youtube   ของ   รพร.ดานซาย 

1.2 สรุปโครงการประชุมหัวหนา/รองหัวหนาหนวยงาน   ประจําเดือน   พฤศจิกายน   2559  วันที่ 9 พย. 2559 เวลา         

13.3016.30 น. ณ หองประชุมผีตาโขน เรื่อง ระบบงานสําคัญงาน HRD การจัดทํา Job Description ผูเขา                   

รวมประชุมประกอบดวยหัวหนา/รองหัวหนาเขารวมประชุม   34   คน   จาก   58   คน   คิดเปนรอยละ   58.62 

1.    ใหทุกหนวยงานไปกําหนดขอบเขตของงานใหชัดเจน   ครอบคลุม 

2. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหเจาหนาท่ีทุกคนในหนวยงาน 

3. นัดประชุมติดตาม/ตรวจสอบงานตาม   Job   Description   ในการประชุมครั้งตอไป   วันที่   13   ธค.59 



มติที่ประชุม    รับทราบ 

1.3 เครือขายพี่เล้ียง QLN ป 2560 นครไทย หลมเกา ดานซาย ปนี่ให รพร.นครไทยเปนแมขาย มีงบสนับสนุนจาก                 

สรพ.   50,000   บาท      ตัวแทนดานซาย   วิมลมาศ   สุภาภรณ   และพรพิไล   จัดทําแผนป   2560   คือ  

1. ประชุมคณะทํางานพี่เล้ียง   QLN   2   ครั้ง 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลคุณภาพ (RM)หลักสูตร 1 วัน 2 รุน         

รุนละ   30   คน/รพร 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวย หลักสูตร 1 วัน 2 รุนรุนรุนละ 30 คน/             

รพร 

1.4   รพ.บานผือ   จ.อุดรธานี   ขอดูงาน   M2   ในวันที่   2   ธ.ค.59 

มติที่ประชุม    รับทราบและใหแจงทีม   รพ.บานผือ   สงหัวขอคําถาม   /เรื่องที่มีความสนใจตองการมาดูงาน 

วาระที่   2    เรื่องรับรองรายการประชุมครั้งที่   1/2560 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบและรับรอง 

 

วาระที่   3   เร่ืองติดตาม/เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1  แผนการติดตามขอมูลตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลปงบประมาณ   2560   เดือนพฤศจิกายน   2559  

มติท่ีประชุม   รับทราบ   และขอใหทุกหนวยงานเขียนโครงการใหแลวเสร็จภายในเดือน   ธ.ค.59  

3.2   แผนพัฒนาบุคลากรระบบคุณภาพ   HA 

1. หลักสูตร   HA   303    :   การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือคุณภาพ 

วัตถุประสงค    เพื่อใหพยาบาลผูเขาอบรม 

1. เขาใจการใชมาตรฐาน   HA   ในงานบริการพยาบาล 

2. สามารถใหเครื่องมือพัฒนาคุณภาพอยางเขาใจ 

3. สามารถนําเครื่องมือคุณภาพที่สําคัญสูการปฏิบัติโดยมีจุดเนนดานจริยธรรมในการพยาบาล 

4. มีทัศนคติท่ีดีตอคุณภาพสถานพยาบาล 

5. เขาใจทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต 

6. บอกไดถึงแนวทางการเชื่อมโยงกระบวนการคุณภาพสูการปฏิบัติการพยาบาลและเชื่อมโยงการปฏิบัติการ

พยาบาลแบบบูรณาการรวมกับสหวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม    พยาบาลระดับปฏิบัติการ   

จํานวนผูเขาอบรม    8090   คน       ระยะเวลา    3   วัน       สถานที่    กทม/ปริมณฑล 

คาลงทะเบียน    4,500   บาท/คน 

ระยะเวลา 

รุนที ่ ระยะเวลาการอบรม  วันเปดรับสมัคร  วันปดรับสมัคร 

1  2      4   พย.   2559  2   สค.59  16   กย.59 

2  25      27   เมย.60  25   มค.60  10   มีค.   60 

พิจารณาบุคคลเขาอบรม   คือ 

https://docs.google.com/document/d/1x3javqhrxysIKzawWWj17aN8yg_HocstEjhSG4bGqtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhs4R-l_n3Cbd-TEbS8D-vrK8H5yO7pT6c4eT0LJwIU/edit#gid=2135248041


1. นางพรพิมล      อินทรประไพ 

2. น.ส.เยาวฤทธิ์   สุวรรณสิงห 

2.หลักสูตร   HA   501:   SPA   and   Self   Assessment   Report 

วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเขาประชุม 

1. ทราบแนวทางการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับบริบทของ   รพ. 

2. สามารถออกแบบประเมินผลเพ่ือขับเคล่ือน   PDSA   ในระบบงานตางๆ 

3. ทราบประเด็นสําคัญที่ควรตอบในการประเมินตนเอง 

4. ไดทําความเขาใจและฝกการเขียนแบบประเมินตนเอง 

5. ไดแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาตามมาตรฐาน 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม  ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาลหรือผูรับผิดชอบระบบงานตางๆ 

ของโรงพยาบาล 

จํานวนผูเขาอบรม    100      120   คน       ระยะเวลา    3   วัน       สถานที่    กทม/ปริมณฑล 

คาลงทะเบียน    4,500   บาท/คน 

ระยะเวลา 

รุนท่ี  ระยะเวลาการอบรม  วันเปดรับสมัคร  วันปดรับสมัคร 

3  3      5   เมย.60  3   มค.60  17   กพ.60 

4  7      9   มิย.   60  7   มีค.60  22   พค.60 

5  2      4   สค.60  2   พค.60  16   มิย.60 

พิจารณาบุคคลเขาอบรมคือ 

1. น.ส.ปญญาภรณ   เกตุคราม 

2. นางพัทธธีรา   พลเดชาสวัสดิ ์

3.หลักสูตร   HA   603:   สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจเปาหมายของมาตรฐานโรงพยาบาลเรื่องระบบสารสนเทศใน   รพ. 

2. สามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน   รพ.ท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพไดชัดเจนขึ้น 

3. กระตุนใหทีมตางๆในโรงพยาบาลเห็นประโยชนและสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศที่มีอยูเปนเครื่อง

มือชวยในการพัฒนาคุณภาพ 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม   

1. ผูเขาอบรมควรเปนเจาหนาท่ี   IT   หรือ   หัวหนา   IT 

2. ควรเปนผูทํางานในศูนยพัฒนาคุณภาพ 

3. ทํางานในสวนเวชสารสนเทศ 

จํานวนผูเขาอบรม    90      100      คน       ระยะเวลา    2   วัน       สถานที่    กทม/ปริมณฑล 

คาลงทะเบียน    3,000   บาท/คน 

ระยะเวลาอบรม 



รุนที ่ ระยะเวลาอบรม  วันเปดรับสมัคร  วันปดรับสมัคร 

1  2930   พ.ย   59  28   ส.ค   59  13   ต.ค   59 

2  3031   พ.ย   60  28   ก.พ   60  15   เม.ย   60 

พิจารณาบุคคลเขาอบรมคือ  

1. นายอภิชาติ   ดีดานคอ 

2. นายภาณุ   ภักดีสาร 

4.หลักสูตร   HA   604:   การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูรับบริการฝกอบรมสามารถเขาใจรายละเอียดของมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ISO27001 

2. เผ่ือใหผูเขาฝกการอบรมสามารถนําเอามาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 ไปปฏิบัติ   

ได 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม   

ผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

จํานวนผูเขาอบรม    90      100      คน       ระยะเวลา    2   วัน       สถานที่    กทม/ปริมณฑล 

คาลงทะเบียน    4,000   บาท/คน 

ระยะเวลาอบรม 

รุนที ่ ระยะเวลาอบรม  วันเปดรับสมัคร  วันปดรับสมัคร 

1  23   ก.พ   60  2   พ.ย   59  17   ธ.ค   59 

2  1516   มิ.ย   60  15   มี.ค   60  29   เม.ย   60 

พิจารณาบุคคลเขาอบรมคือ   

1. นายกฤษดาพันธ   จันทนะ 

2. นายอภิชาติ   ดีดานคอ 

4.หลักสูตร   HA   900   :   การพัฒนาคุณภาพ   สําหรับผูบริหารโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูบริหารโรงพยาบาลหรือผูที่เตรียมขึ้นเปนผูบริหารโรงพยาบาลไดแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการเปนผู

บริหารแบบมืออาชีพ   การเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 

2. เพื่อใหแลกเปล่ียน   เรียนรู   จากกรณีศึกษา   ของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ   หรือลมเหลว   คุณคา   และประโยชน 

3. เพื่อใหเกิดทักษะ   และแนวคิด   ท่ีสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได 

4. แลกเปล่ียนเรียนรูการบริหารเชิงกลยุทธ   Strategic   management      KPI   based. 

5. การสรางพลังบวกเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 

6. การใชประโยชน   จากมาตรฐานคุณภาพในการบริหารจัดการองคกร 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม   



ผูอํานวยการโรงพยาบาล   และผูที่เตรียมสูตําแหนงผูบริหาร   หรือผูที่สนใจ 

จํานวนผูเขาอบรม    60      70      คน       ระยะเวลา    3   วัน       สถานที่    กทม/ปริมณฑล 

คาลงทะเบียน    6,000   บาท/คน 

ระยะเวลาอบรม 

รุนที ่ ระยะเวลาอบรม  วันเปดรับสมัคร  วันปดรับสมัคร 

1  2628   ก.ค   60  26   เม.ย   60  12   มิ.ย   60 

พิจารณาบุคคลเขาอบรมคือ  

1. นพ.สันทัด      บุญเรือง 

 

3.2.  เร่ืองติดตามจากคณะกรรมการทีมประสาน 

กรรมการ   HRD 

๑. รวมกิจกรรม HR Forum ที่เมืองทองธานี วันที่ 68 ธันวาคม 2559 ผูที่เขารวมกิจกรรม คุณ พุทธลักษ                   

ดีสม,คุณศิวาพร   ดอกนาค   และคุณอรอุมา   อุมารังษ ี 

๒. ขอเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจเจาหนาท่ี ปงบประมาณ   2559 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติดังนี ้

1.   ปรับปรุงหองนํ้า   OPD   และ      IPD2 

2.   การกําจัดสุนัขและแมวในโรงพยาบาล 

3.   การจัดทําปายหามจอดรถใหชัดเจน 

4.   การช้ีแจงเรื่องระเบียบเงินสวัสดิการ 

5.   การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในหนวยงาน 

๓. ขอรายช่ือครู   ข.   ในงานรับฟงเสียงสะทอนผูรับบริการและผูใหบริการ 

มติที่ประชุม    ใหหัวหนาหนวยงานแจงรายชื่อที่คณะกรรมการ   HRD 

๔. ติดตามแบบสอบถามฟงเสียงสะทอนผูรับบริการ   คืนใหคุณคุณารักษ   จาก   16   หนวยงาน 

๕. การจัดงานประจําป   ปใหม   2560   กําหนดวันในการจัดงาน  

มติที่ประชุม กําหนดวันเสารที่ 21 ม.ค.2560 โดยมีกิจกรรมท่ีจัดในวันโดยมีการจัดกิจกรรม 5ส. การ           

แขงขันกีฬาพื้นบาน, กิจกรรมรับประทานอาหารเที่ยง, กิจกรรมรับประทานอาหารมื้อเย็น รวมกับการ     

จัดงานปใหม เกษียณ แบบเรียบงาย และมอบหมายใหทีม lead 2 เปนทีมจัดกิจกรรม ใชงบจากเงิน             

สวัสดิการ   งบประมาณ   70,000   บาท 

๖. การประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล      โปรแกรมคอมพิวเตอร 

๗. สรุปแบบฟอรมการเขียน   JD   หนวยงาน   และ   JD   รายบุคคล 

กรรมการ   IMT 

1. การเปล่ียนแปลงการนับจํานวนชั่วโมงวันนอน ผูปวยที่ถือเปนผูปวยใน ต้ังแต 1 ต.ค.59 เปนตนไป โดยมี           

หลักเกณฑใหมดังนี ้

https://docs.google.com/document/d/1F_oSjeEIoiXiZyfH5VuHisZPgIcKIwvRUm183gQgRrs/edit


● ผูปวยที่รับไวนอนโรงพยาบาลที่นอนนอยกวา 2 ชั่วโมงใหนับเปนผูปวยนอกยกเวนที่มีประเภทการ   

จําหนาย (Discharge type) เปนเสียชีวิต (Dead) สงตอ (By transfer) หลบหนี (Escape) และ                   

ปฏิเสธการรักษา   (Against   advice)   ใหถือเปนผูปวยใน 

● หากผูปวยไมอยูในหนวยบริการเกิน 24 ชั่วโมง ใหถือเปนวันลากลับบาน และใหหักวันลา (Leave           

day)   ในการบันทึกขอมูลในการ   admit   ครั้งนั้น 

2.  โครงการศึกษาดูงานการใชงานโปรแกรม   HOSxP   XE.4   และระบบ   paperless   ณ   รพร.นครไทย 

จ.พิษณุโลก      ในวันพุธ   ท่ึ   7   ธันวาคม   2559   โดยกําหนดตัวแทนหนวยงานเขารวมศึกษาดูงาน   ดังน้ี 

1.งานเวชปฏิบัติทั่วไป  2.ฝายทันตสาธารณสุข  3.ฝายเภสัชกรรมชุมชน  4.ผูปวยนอก/ค.พิเศษ 

5.งานอุบัติเหตุฯ  6.งานชันสูตรฯ  7.งานรังสี  8.เวชปฏิบัติครอบครัว 

9.งานหองคลอด  10.งานเวชระเบียน  11.ศูนยคอมพิวเตอร  12.งานหอผูปวยใน 

13.งานเวชกรรมฟนฟ ู 14.งานผาตัด  15.งานวิสัญญ ี 16.แพทยแผนไทย 

 

3.  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   เขต   8   อุดรธานี   จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเร่ือง   “การสรุปและให

รหัสโรค   รหัสหัตถการและผาตัด   ตามหลัก   ICD   และสอบวัดระดับความรูความสามารถ   Coder”   ในวันพุธ 

ท่ี   14   ธันวาคม   2559      ณ   หองประชุมทุงศรีเมือง   โรงแรมเซนทารา   อําเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   จึงขอ

เสนอพิจารณาบุคคลากรเขารวมอบรม   คือ   แพทย,   เวชสถิติ   และพยาบาลงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

มติที่ประชุม    มอบหมายใหคุณเกียรติพงษ   ฤทธิ์ศักดิ์เขารวมประชุม 

 

กรรมการ   MCH 

1. งานฝากครรภ   การดําเนินการติดตามสตรีตั้งครรภที่มีผลตรวจไอโอดีนในปสสาวะตํ่าผิดปกติ   จากขอมูลสํารวจ
ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะป   2558   ต.กกสะทอน   7   คน   ต.โคกงาม   6   คน   ต.โพนสูง5   คน   ต.นาดี   3   คน      ต.โปง 
3   คน   ต.ดานซาย   2   คน      ต.วังยาว   2   คน      ต.นาหอ   1   คน      ต.ปากหมัน   1คน      ต.อิปุม   1   คน   จึงกําหนดให   สสอ.
ทําโครงการรณรงคใหกินอาหารท่ีมีไอโอดีนผสม 

2. การทําโครงการโรงเรียนพอแม   กําหนดใหคุณศิวาพร   ดอกนาค   รับผิดชอบโรงเรียนพอแม   ในวันพุธชวงเชารวม
กับทีมเวชปฏิบัติครอบครัวและ   จนท.   รพ.สต. 

3. ดําเนินการติดตามเด็กท่ีคัดกรอง   TSH   ผิดปกติ   (TSH   >11.25<25)อ.ดานซาย   พบวา 

ป   พ.ศ.  ทั้งหมด/ราย  อ.ดานซาย/ราย  อ.ภูเรือ/ราย  อ.นาแหว/ราย  อื่นๆ/ราย 

2557  95  38  32  8  17 

2558  63  34  18  3  8 

2559  80  40  20  8  12 

รวม   3   ป  235  112  70  19  37 

 



แยกเปนรายตําบล 

ป   พ.ศ.  ดานซาย  โคกงาม  นาหอ  นาด ี ปากหมัน  อิปุม  กกสะทอน  โปง  วังยาว  โพนสูง 

2557  6  6  0  1  1  3  8  6  3  4 

2558  3  4  0  1  4  5  6  4  2  5 

2559  4  5  1  4  3  6  5  7  3  2 

รวม   3   ป  13  15  1  6  8  14  19  17  8  11 

มีเด็กท่ีมี   TSH>11.25   แต<25   ท่ีมีพัฒนาการชา   1   ราย   และไดรับการตรวจและกระตุนพัฒนาการ   พบวาขณะน้ีพัฒนาการ

ปกติ 

4.  การปองกันการต้ังครรภซํ้าในวัยรุน   1519   ป   กําหนดแนวทางปฏิบัติ   คือ   

● ฝงยาคุมในมารดาหลังคลอดและแทงบุตรที่มีอายุ<19ป   ทุกราย 

● ฝงยาคุมในคนตั้งครรภไมพรอมที่มีอายุ<19ป   ทุกราย 

5.  พัฒนาเครือขายพัฒนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดย รพสต.เปนพี่เลี้ยง กิจกรรมอบรมการใชคูมือพัฒนาการ       

DSPM แกครูพี่เล้ียงเด็ก ทั้ง 44 แหง ซึ่งจะดําเนินการในเดือน มกราคม 2560(งบ สสส) ติดตามนิเทศกิจกรรม                 

การสงเสริมพัฒนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยเด็กตรวจประเมินพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM ในชวงวัย       

42   เดือน   เทอมละ   1   ครั้ง 

6. OSCC   การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน   พ.ศ.25582567  

 รายงานผลการดําเนินการ 
 จัดทําแผนปฏิบัติการณ 
 ฝากประชาสัมพันธ   หากมีเคส   OSCC   ใหโทรเบอร   0885649579   ในวันเวลาราชการ 

 
กรรมการ   PTC 

1. รายการยา   เขาออก   บัญชียาโรงพยาบาล 
รายการยาเขา 

● Drotaverin   (NED)         แทน   Hyoscine   (ED)   เนื่องจากมีราคาถูกกวา 
ปริมาณการใช   Hyoscine   ปงบประมาณ   2559   103,000   tab.   คิดเปนมูลคา   257,500   บาท   หากเปลี่ยน
ไปใช   Drotaverin   แทนจะประหยัดงบประมาณไดปละประมาณ   100,000      บาท 

● Sodium   Nitroprusside   (ED)   ตามเกณฑ   RDU   Hospital 
● Triferdine   150   (ED)   ใชกรณีหญิงตั้งครรภที่กิน   ObiminAZ   ไมได 

รายการยาออก 
● Hyoscine   tab.(ED) 
● Nitroglycerine   inj.   (NED) 

สรุปรายการยาในบัญชีรายการยาโรงพยาบาลทั้งหมด   412   รายการ 
เปนยาในบัญชียาหลัก   387   รายการ   ยานอกบัญชียาหลัก   25   รายการ   (ED:NED=93.9:6.1) 
 



2.   รายงานความคลาดเคล่ือนทางยา 
 

รายงานความคลาดเคล่ือนทางยา   ปงบประมาณ   2559  ตุลาคม   59 

อัตราความคลาดเคล่ือนทางยารวม 
OPD  9.18  9.62 

IPD  17.5  19.76 

อัตรา   Prescribing   error 
OPD  7.56  7.3 

IPD  0.62  0.6 

อัตรา   Dispensing   error 
OPD  0.47  0.29 

IPD  2.48  3.81 

อัตรา   Transcribing   error 
OPD  1.12  1.7 

IPD  8.69  6.98 

อัตรา   Administration   Error 
OPD  0.00  0 

IPD  5.59  12.8 
 

 

กรรมการHPC 

1. การจัดทําโครงการองคกรซอนอวน เนนเปาหมายกลุมบุคลากร รพร. จากการจัดเก็บขอมูลคร้ังที่1 มีรอบเอว       

เกินรวม 540 เซนติเมตร กิจกรรมที่ดําเนินตอคือ การตั้งเปาหมายของแตละบุคคล มีการจัดการติดตามทุก         

เดือนโดยหนวยงาน และแสดงแนวโนมผานทางเฟสบุคโรงพยาบาล เพื่อใหเจาหนาที่มีสวนรวมในเปาหมาย   

โครงการ โดยมีทีมองคกรซอนอวน รวบรวมโคชท่ีมีประสบการณประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนัก เปนพี่     

เล้ียง 

ขอเสนอจากเจาหนาที่เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพ  

2. รายงานการจัดทําแผนขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.ตามโครงการสนับสนุนเครือขายการมีสวนรวมดาน

สรางเสริมสุขภาพในเครือขายระดับอําเภอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตนแบบ 4 แหง  โรงพยาบาลสมเด็จ       

พระยุพราชโดยกรรมการHPC ไดพิจารณาจํานวน 17 โครงการ งบประมาณ(งวด34)ทั้งสิ้น 2,512,492 บาท             

ขยายเวลากําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ   สิงหาคม   2560 

3. การเขารวมประชุมการบริหารการเงินการบัญชีของเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส. วันที่ 28 พ.ย 59           

ณ   อาคารปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ   สสส.   โดยคุณภริตา   เพ่ิมผล,คุณรัฐติกาล   อํ่านาเพียง 

4. งานมหกรรม the 1st Friendly Design&Health Innovation Expo For All Thailand and ASEAN ครั้งที่                         

1 วันที่ 30 พ.ย.3 ธ.ค.59 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยนพ.ภักดี สืบนุการณ , คุณอรอุมา อุมารังษี ,ผศ.ดร                         

กนกวรรณ   อุสันโน   เปนตัวแทนเขารวมอภิปราย   ในนามตัวแทนอําเภอดานซาย 

5. ทีมเวชศาสตรครอบครัว อําเภอดานซาย PCC (Primary care cluster) การพัฒนา Primary care cluster                   

เปนกาวท่ีตอเนื่องจากนโยบาย “หมอประจําครอบครัว” ซึ่งไดจัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ใหการดูแล         

ประชากรประมาณ 10,000 คน จึงกําหนดให Primary care cluster 1 Cluster ประกอบดวย ทีมแพทย                   

เวชศาสตรครอบครัว 3 ทีม ใหการดูแลรับผิดชอบประชากรประมาณ 30,000 คน เพื่อสรางเปนเครือขายการ           

ดูแลรวมกันในกลุมสหวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการใหเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรภายในกลุมเครือขาย 

ใหดําเนินการดูแลประชากรที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WjILU9DePGLCe4FU5KKW-Ac-qRhs97ye74RgX_6g9Xw/edit#gid=1665692736
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zV78CqnOVhYgASnVqlgNKWZ0GTmjY_AHykcniEp8gh4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zV78CqnOVhYgASnVqlgNKWZ0GTmjY_AHykcniEp8gh4/edit


 

บุคลากร   จัดใหมีแพทยและทีมสหวิชาชีพ   ซึ่งในแตละทีมประกอบดวยบุคลากรโดยประมาณ   ดังนี ้

ลําดับ  วิชาชีพ  จํานวนบุคลากร 

สัดสวน  จํานวน1ทีม  จํานวนรวม1PCC 

1  แพทยเวชศาสตรครอบครัว   หรือ 

แพทยท่ีผานการอบรมดานเวชศาสตรครอบครัว 

1   :   10,000 

 

1  3 

2  ทันตแพทย  1   :   30,000    1 

3  พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัต ิ 1   :   2,500  4  12 

4  ทันตาภิบาล  1   :   10,000  1  3 

5  เภสัชกร  1   :   30,000    1 

6  เจาพนักงานเภสัชกรรม  1   :   15,000    2 

7  นักวิชาการสาธารณสุข/เจาพนักงานสาธารณสุข  1   :   5,000  2  6 

8  แพทยแผนไทย/ผูชวยแพทยแผนไทย  1   :   10,000  1  3 

9  กายภาพบาบัด  1   :   30,000    1 

จากการประชุมกับทีมหมอครอบครัว      ไดมีการจัดPCC      ของอําเภอดานซาย 

 

กรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังและพัฒนาระบบบัญชี   (FIN) 

1. รายงานผลการประชุมชี้แจงการเบิกคาชดเชยบริการทางการแพทย   สปสช.เขต   8   อุดรธาน ี 

2. ขออนุมัติเพิ่มเติมรายช่ือกรรมการศูนยจัดเก็บรายได เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการและติดตามงาน ไดแก     

คุณเมตตาจิตร   เจริญทรัพย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   ประจําคลินิกพิเศษ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

คณะกรรมการจัดการความรูองคกร 

1. บุคคลากรท่ีจะจัดทําผลงานวิชาการเล่ือนระดับ สามารถนําเรื่องที่จะทําผลงานเสนอโครงรางกับคณะกรรมการ 

จัดการความรูเพื่อชี้แนะในการจัดทําผลงาน เนนการใชประโยชนจากการทํางานประจําใหเปนงานวิจัย และเกิด   

ประโยชน 

2. ขอเชิญทุกหนวยงานสงผลงานวิชาการในวันวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเลย   ประกอบดวย   ผลงาน   R2R   ดานคลินิก

ชุมชน   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ   CQI   เรื่องเลาและการประกวดภาพถาย   สงผลงานไดที่    Pornpilai2517@gmail.com 

ภายในวันท่ี   30   พ.ย.59   ประกาศผลงานเขารอบ   10   ธ.ค.59   นําเสนอในวันที่   21   ธ.ค.59 

https://drive.google.com/open?id=1hI8gR2PhK1SJuZwHeCLsVSnHyRMFo8mpAIjAZGsj1jo
https://docs.google.com/document/d/1z5Rwq6U1-d5iGWPODMLh5WINdhPtaQcnXmATyWDG5rQ/edit
mailto:Pornpilai2517@gmail.com


 

วาระที่   4    เรื่องอื่นๆ 

1. การตรวจสอบสิทธิคนพิการ ประเภท 74 ขอมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2559 มีผูถือบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน                     

550 คน ที่สิทธิบัตรทองไมตรง ดําเนินการประสานการตรวจสอบสิทธิบัตรทองกับ งานศูนยประกันสุขภาพ โดยพบ         

วา      สวนทีสิทธิไมตรงเปน   สิทธิเบิกไดจายตรง   ประกันสังคม   สวนสิทธิท74   ไดดําเนินการแกไขแลว   (โสภณ) 

    มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ประชุมครั้งตอไปวันที่      29   ธ.ค.59 

ปดประชุมเวลา   18.00   น. 

 

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

    (เดชา   สายบุญตั้ง)                                                  (   สันทัด      บุญเรือง   ) 

                 ผูบันทึกรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รหัส  ตัวชี้วัด 
ผลงาน 

5859 

เปา 

60 
ระดับ 

น้ํา

หนัก 

คํา

นิยาม 

S1พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพระดับ   M2   เฉพาะ   4   สาขาหลัก   และจัดระบบบริการสุขภาพตาม   Service   Plan 

HOS.01  อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ  /  /  /  /   

HOS.02  อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง  /  /  /  /   

HOS.03  อัตราการวินิจฉัยผิดพลาดลาชา   ACS  /  /  /  /   

HOS.04  อัตราการตายดวยโรคเบาหวาน  /  /  /  /   

HOS.05  รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดด ี /  /  /  /   

HOS.06  อัตราการadmitดวยCOPDกําเริบตอแสนประชากร15ปขึ้นไป  /  /  /  /   

HOS.07  อัตรา ผูรับบริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกกอนคลอด  /  /  /  /   

HOS.08  อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย   (LBW)  /  /  /  /   

HOS.09  รอยละความสําเร็จของตัวชี้วัดการดูแลพัฒนาการเด็ก  /  /  /  /   

HOS.10 
อัตราหนวยงานบริการพยาบาล   ผานการประเมินคุณภาพภายในระดับ   4 

รอยละ   50 
/  /  X  X   

HOS.11 
จํานวนระบบงานสําคัญทางคลินิกไดรับการรับรองมาตรฐาน(

กายภาพบําบัด   ชันสูตร   รังสี   ทันตกรรม   แพทยแผนไทย) 
/  /  X  X   

HOS.12  อัตรากลุมเส่ียงไดรับการคัดกรองอัลตราซาวด  /  /  /  /   

HOS.13  รอยละผูสูงอายุผูพิการเตียง   3   มี   health   care   giver  /  /  /  /   

HOS.14  คะแนนประเมินคลินิกสูงอายุคุณภาพ(   กรมการแพทย)  /  /  /  /   

HOS.15  อัตราผูปวยตอกระจกไดรับการผาตัดตามเกณฑ  /  /  /  /   

HOS.16  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ   1519   ป  /  /  /  /   

S2การจัดบริการท่ีเคารพคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   สอดคลองตามความเชื่อ   ความศรัทธา   และจิตวิญญาน   ประยุกตใช

ความรูในการจัดบริการสุขภาพใหเหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน 

HOS.17 
อัตราหนวยงานท่ีมีการจัดบริการที่สะทอนถึงการเคารพคุณคาและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
/  /  X  X   

HOS.18  ผานมาตรฐานเกณฑการดําเนินงาน   Healthy   Workplace   ระดับด ี /  /  /  /   

HOS.19  ผานมาตรฐานดานวิศวกรรมการแพทยระดับ   5  /  /  /  /   

S3.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ   และการบริหารจัดการที่ดี 

HOS.20  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  /  /  /  /   

HOS.21  อุบัติการณระบบเครือขายลม   >30นาท ี /  /  /  /   

HOS.22  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ  /  /  /  /   

S4.การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

https://docs.google.com/document/d/1mGCfvNWecotE8rKMembUtc1xtMqT4iILgX--dLn4SqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vNLX_wg5s2jgk43pqrmNklrBxcYpRIYJriBnRFDTd68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NcLf7ptjXwLzkWT6QxL00zjAU8Zo4_6GeVWswXnApLI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AgHgJ8mqpNHeYf0Cbvturvd9CCxamlzYDszRROna0VY/edit
https://docs.google.com/document/d/1XuABTNA0rZYiMD96lp2CtxOpres6u6BwcZTxgKRVyTo/edit
https://docs.google.com/document/d/1nKEwqTAzLPqOZDRTipEflHDGSbR8Fj0C34ZjUxZ8AUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iI7EX63gCChJLYq_MzqQFP_XaZ43AsPoRrErKA3DxAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IkHIDtWjonJ6UbgOFAeMVP7mlI4zDCjC_GeDGpLJFL0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qUt54JbP0NqyG911pl5PAtGgbZbc27WRmdmWmsXJZp8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HeBauEZBOik0cOBymPqFHOaU1A8X3U15NbqFYNAYRHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HeBauEZBOik0cOBymPqFHOaU1A8X3U15NbqFYNAYRHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GUpkLooUfztpWxGs3aiJG53AkWBRMmU4obmkQoI-BtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GUpkLooUfztpWxGs3aiJG53AkWBRMmU4obmkQoI-BtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wA09tXDcvEv5BHw57IjRDcg6pHTEZ5BMBE9fzZKg-1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1THjaZr_G2mGynPqS0XlOhzcEkfgGJN2TNaBx-X8haSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N-9dljsKmogBOux3tM-RmxTXwJviK_jiRtvHgvbUleo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vjOpgrk3uzH3HM9L0XrftxLS0kSDGcGjtyHvGgUKLHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PK9pVfAJag9oKafcHthn6oeZGN6ejGp3N_AWJNsWnTo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JqUqG4oiwLOWsKq56HY_dBbB1S3-_Amc86gEZ3UFaEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JqUqG4oiwLOWsKq56HY_dBbB1S3-_Amc86gEZ3UFaEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yEBrRO2jY6Fn8imDplofH24FO7sTsF2bcDeeIlr2Rvw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wAzdJImgD8Uvp-nQio2fuuz8gbCmA7YYNv1VtAK9CAY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10R8vTyipHxX09oXXPv4PW5abTnaW-onZQGQt4AHEfT0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1by3cFzwsEVE2aPsT80Wp2oXHAnhbElVvAPsgbzdkT8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19DHcmBCa4QCzDEmIFl57KwdbRDDtg9jx1b9gYBFMqGQ/edit?usp=sharing


HOS.23 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสื่อสารท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร 
/  /  /  /   

HOS.24 
รอยละของคา   Financial   Administration   Index   (FAI)มากกวารอยละ 

90 
/  /  /  /   

S5.การจัดการดานทรัพยากรบุคคล   เพ่ือใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามพันธกิจขององคกร   พรอมทั้งดําเนินการธํารง   รักษา

และพัฒนาใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

HOS.25 
อัตราฝาย/งานและทีมประสาน   มีการทบทวนกําหนดบทบาทความรับ

ผิดชอบ   ปละ   1   ครั้ง 
  /  X  X   

HOS.26  อัตราหนวยงานมีภาระงานท่ีเหมาะสม   (<120%)    /  X  X   

HOS.27  อัตราบุคลากรในหนวยงานมีคุณลักษณะสอดคลองตามตําแหนง    /  X  X   

HOS.28  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    X  X  X   

HOS.29  อัตราบุคลากรมีสมรรถนะหลักผานเกณฑรอยละ   80    /  X  X   

HOS.30  อัตราบุคลากรมีสมรรถนะในงานผานเกณฑรอยละ   80    /  X  X   

HOS.31  อัตราบุคลากรมีลักษณะสอดคลองกับคานิยมขององคกร    /  X  X   

HOS.32  อัตราบุคลากรมีความผูกพันและภาคภูมิใจตอองคกร    /  X  X   

S6.สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน   ชุมชน   และภาคีเครือขายดานสุขภาพ  

HOS.33  ระดับความสําเร็จของการรณรงคลด   ละ   เลือก   บริโภคหวาน  /  /  /  /   

HOS.34  ระดับความสําเร็จการพัฒนากระบวนการจัดการขยะในชุมชน  /  /  /  /   

HOS.35  อัตราการใชผลิตภัณฑปลอดสารพิษประกอบอาหารในโรงพยาบาล  /  /  /  /   

HOS.36  ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย  /  /  /  /   

HOS.37 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการระดับ

อําเภอ 
/  /  /  /   

HOS.38  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  X  /  /  /   

HOS.39  จํานวน   รพ.สต.ผานเกณฑ   รพ.สต.ติดดาวระดับ   5    X  X  X   

S7   การจัดการความรูในองคกร 

HOS.40  ระดับความสําเร็จการจัดการความรูขององคกร  X  /  /  /   

HOS.41  จํานวนชองทางท่ีมีการเขาถึงความรูตามเกณฑที่กําหนด  X  /  /  /   

 

https://docs.google.com/document/d/11A4aCmIKwqQSAjwLbTW6dfowS5neBrgmj3NAUcq779s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11A4aCmIKwqQSAjwLbTW6dfowS5neBrgmj3NAUcq779s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ymsUhSZgsUvVYGeke-UdjiIto66o9-yN8v1YpKT4Y8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ymsUhSZgsUvVYGeke-UdjiIto66o9-yN8v1YpKT4Y8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UIuGB035YHp6NsVPQZLK9tQSnixOhRjZzeL44nE_zJ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UIuGB035YHp6NsVPQZLK9tQSnixOhRjZzeL44nE_zJ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tsI22W3SaYiceZ7TGEx7zcDYF006uw3vJW5TJNVBpJM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E89GjBaFGupM8mJpHkMWub01WpkJONSa20DVqCV4l6U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HUQLp2ivnl_kmz3IleGifcjrd9cvXRbc09_vraqYDE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1muVbq7d8lrStymQ74K6aOvQ4GtYBMa-DA8bUu6ajdVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qVZPz-62ypzk_QypGiiBn2QkcP-KCTZIaieRpeFV-nk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15NI4H8GucsqZD5iapHl6ZrBLnigJtUt0ePS3ECCel3k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gfEyZZJpV4mb6uyGyKK6czYIPrfDKc2J5XL4pU4W1uE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W8N7NhsA9CYxlvk55ABWB2kM4uwBdUs--WHXlC6-upc/edit
https://docs.google.com/document/d/1VRXDZgGZ8Im_mxbwTtJUhq1oDJ0BXgo4mtS_lZJC39w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TO9yL2Dx1BVPu0knvxBa7Iwif9LHfnM-61R423SSo2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nPCxOr-ZyD2V7m8uQghoep4dXCqbSTa--y8ArP9B0f8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cl4oYmf9VFz6n0yEKIjil73Xcp0fo-17KOwhzOv-1VY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cl4oYmf9VFz6n0yEKIjil73Xcp0fo-17KOwhzOv-1VY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E1v591VdHe2bvJJCxLPYXKfl6nJ4818PZXnvAzsNwzE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uAVdOb2tlfp-WBJhqEYU0TKoIiKFabGoNAcf-VL7m9k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TFDTa8MU9OqbELvgCGZJdXT7eT442WJNeh4iPyHUbS8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10NXBGgq8esmPtAlTZAz1y2DH2EHrqdk4q69CAoLke4o/edit?usp=sharing

