
บันทึกการประชุมบริหารคุณภาพ 

วันท่ี   30   มกราคม   พ.ศ.2560 

ครั้งที่   4   ปงบประมาณ   2560 

 

  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม   

1. นพ.สันทัด      บุญเรือง                                                                     ประธานกรรมการ 

2. นางวิมลมาศ      พงษอํานวยกฤต  กรรมการ 

3. พญ.ทิพพาวดี      สืบนุการณ  กรรมการ 

4. นางเปรมศรี   สาระทัศนานันท กรรมการ 

5. พญ.สุขุมาล   หุนทนทาน กรรมการ 

6. ภญ.ดาริน      จึงพัฒนาวด ี   กรรมการ 

7. วาที่   ร.ต.อภิชาติ   ดีดานคอ กรรมการ 

8. น.ส.เยาวพา   สิงสถิต กรรมการ 

9. นายจักรรินทร   ถึงนาค  กรรมการ 

10. นายสมัคร   ศรีบุตตา   กรรมการ 

11. นางพรพิไล   นิยมถิ่น  กรรมการ 

12. วาที่   ร.ต.เดชา         สายบุญตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชุม   

1. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ กรรมการ 

2. ภญ.อัญชลี   พิมพรัตน กรรมการ  

3. นางอรอุมา   อุมารังษ ี กรรมการ 

 

วาระที่    1    เร่ือง   QMR   แจงเพ่ือทราบ 

1.1. คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช แจงกําหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   

ดานซาย   วันที่   9   มีนาคม   2560  

1.2 นพ.กิตติศักด์ิ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม รพ.สต.ตูบคอ และโรงพยาบาล       

สมเด็จพระยุพราชดานซาย   ระหวางวันท่ี   3031   มกราคม   2560  

มติที่ประชุม    กําหนดผูเขารวมประชุม   ดังนี้   นพ.ภักดี,   เปรมศรี   ,อภิชัย   และ   เดชา 

1.3  กําหนดวันประชุม   internal   survey   เดือน   กุมภาพันธ 

มติที่ประชุม    กําหนดชวงวันท่ี   1428   ก.พ.60 

 

 

 

 



ทีมเยี่ยมสํารวจภายใน 

ทีม  หัวหนาทีม  สมาชิกทีม  ระบบ/หนวยงาน 

รับเยี่ยม 

ทีมสังเกต  วัน/เดือน/ป 

1.  พญ.ทิพพาวด ี ทพ.กฤษดา

พันธ 

พัทธิ์ธีรา 

พรพิไล 

Trace   Patient   Care   I 

/ระบบ   Acute   care   

หมวด   I6,หมวด   III,

หมวด   II1 

สุรินทร/สันทนา

พรพิมล 

สุภาภรณ 

  

2.  นพ.สันทัด  เยาวพา 

วิมลมาศ 

ณัฐิยา 

Trace   Patient   Care   II 

/ระบบ   Chronic   care 

หมวด   II8,II9,หมวด   III 

นิศากร 

สุวิมล 

เมตตาจิตร 

  

3.  คุณเปรมศร ี พญ.สุขุมาล 

อรอุมา 

คุณารักษ 

อัญชล ี

Trace   Patient   Care 

III/หมวด   I3,I5 

ลาวรรณ 

นภาพร 

  

4.  คุณดาริน  สุขใจ 

สุนทรียา 

เยาวฤทธิ ์

ระบบยา   ทุกหนวยงาน

ที่ใชยา   หมวด   II6,

หมวด 

ศิวาพร 

วราภรณ 

สิริพร 

  

5.  คุณจักรินทร

คุณสุวรรณี 

เดชา 

ธนภัทร 

ไกรลาศ 

พงษวรินทร 

มาตรฐาน   หมวด 

II3,II4 

ระบบ   ENV 

ระบบ   IC   ทุกหนวย 

ธนา 

อภิชัย 

ดาวศิริ 

  

 

1.4 ใหผูเกี่ยวของสมัครอบรม  หลักสูตร HA 303  : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ, หลักสูตร HA                 

501:   SPA   and   Self   Assessment   Report 

มติที่ประชุม       ใหผูท่ีเกี่ยวของรีบดําเนินการสมัครเขาอบรม  

วาระที่   2    เรื่องรับรองรายการประชุมครั้งที่   3/2560 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบและรับรอง 

 

วาระที่   3   เร่ืองติดตาม/เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1  แผนการติดตามขอมูลตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลปงบประมาณ   2560   เดือนธันวาคม   2559  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.2.  เรื่องติดตามจากคณะกรรมการทีมประสาน 

https://docs.google.com/document/d/1y0cnS3VL3cGCEVY6Avad2jnCNvRPy7PdR6Mfb73nop0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhs4R-l_n3Cbd-TEbS8D-vrK8H5yO7pT6c4eT0LJwIU/edit#gid=2135248041


กรรมการจัดการความรูองคกร 

1. คุณรัศมีแข จันธุ นําเสนอโครงรางงาน พัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย (R2R) เพื่อการเลื่อนสูตําแหนงที่สูงขึ้น         

เรื่อง การศึกษาผลของการปองกันการสูญเสียความรอนของรางกายขณะผาตัดเพื่อปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 

หลังไดรับยาระงับความรูสึก ในวันท่ี 11 ม.ค.60 ขอเสนอในวันท่ีมีการนําเสนอหัวขอการทําผลงานวิชาการโดย       

ขอเชิญคณะกรรมการระดับโรงพยาบาล   คือ   คุณเยาวพา      สิงหสถิตย      เขารวมพิจารณาดวย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

2. พิจารณากําหนดการมหกรรมวิชาพัฒนางานประจําสูงานวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ประจําป   

2560   ดังน้ี 

➢ กําหนดวันมหกรรมวิชาการ   วันพุธที่   22      วันศุกรที่   24   มี.ค.60 

➢ กําหนดสงผลงาน   9   มี.ค.60   อยางนอย   หนวยงานละ   1   เรื่อง   (สามารถเอาผลงาน   อวช.มาสงได) 

➢ ประเภทการสงผลงาน 

■ ดานคลินิก 

■ ดานสนับสนุน 

■ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  

■ เรื่องเลา 

                มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
กรรมการ   PTC 

1. กรอบบัญชีรายการยาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   ป   2560  

มติที่ประชุม    รับทราบ   และใหดําเนินการขออนุมัติจาก   นพ.สสจ. 

2. ปรับรายการ   Disposible   Needle  

No.   18  1   ½” 

No.   20  1   ½” ตัด   1”   ออก 
No.   21  1” ตัด   1   1/2”   ออก 
No.   23  1” และ      1   ½”  
No.   24  1   ½” 
No.   25  1”  
No.   27  1” และ         ½” 

3. ทบทวน บทบาทหนาท่ีกรรมการ   PTC    เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ   RDU   Hospital 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด      มีหนาที่   ดังนี ้

1. กําหนดนโยบายดานยาของโรงพยาบาล 
2. พิจารณาบัญชียา   เวชภัณฑที่มิใชยา   และวัสดุการแพทยของโรงพยาบาล 
3. พิจารณารายการเขา   /   ออก   จากบัญชียา   เวชภัณฑที่มิใชยา   และวัสดุการแพทยของโรงพยาบาล 
4. พิจารณาบัญชียา   เวชภัณฑที่มิใชยา   และวัสดุการแพทยของหนวยงานตาง   ๆ    ของโรงพยาบาล 
5. จัดระบบดูแลและเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล 
6. กําหนดนโยบาย   แนวทางปฏิบัติ   และกํากับดูแลเพ่ือมุงสู   Rational   Drug   Use   Hospital   (RDU   Hospital) 
7. กําหนดนโยบาย   แนวทางปฏิบัติ   และกํากับดูแลจริยธรรมดานการซื้อและสงเสริมการขายเวชภัณฑของโรง

พยาบาล 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLcu5H6T08HG7jJ_x4uXdQG-IqEzq7CB6JaVVBiSW94/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1nsPrEBZVTOwXI1UXYtDKtwiKYxI10CaxBbYOg22ebfU/edit


8. จัดระบบการเก็บสํารอง   และการปองกันความสูญเปลาของยา   เวชภัณฑที่มิใชยา   และวัสดุการแพทยในโรง
พยาบาล 
มติที่ประชุม    รับทราบ   และใหดําเนินการปรับปรุงคําสั่งใหเรียบรอย 

4. เกณฑจริยธรรมการซื้อและสงเสริมการขายเวชภัณฑ 

5. มาตรการปรับปรุงเพื่อให   ตัวชี้วัด   RDU   บรรลุเปาหมาย  

5.1    จัดอบรมการใชยา   ปฏิชีวนะใน   URI   AGE   ใหพยาบาล   ER   NP   โดยพญ   ทิพพาวดี   และมีการ   audit   chart  

ช้ีแจงตัวช้ีวัด   และนิยามใหองคกรแพทย   รับทราบ 

5.2   จักอบรม   ASU   ใหพยาบาลทั้ง   คปสอ   ในเดือนมีค   60 

5.2 การลงรหัสโรค ICD 10 เพ่ือใหขอมูล Antibiotic Smart Use สามารถวิเคราะหความเหมาะสมการใชยา(  แต               

อาจมีปญหาเรื่องความถูกตองของการใหรหัส   เมื่อมีการตรวจสอบเวชระเบียน)    ดังนี ้

● ถาใหยาดวยเหตุผลอื่นที่ไมใช   URI   ไมควรลงDX   j00j069   เปนโรครวม 
● กรณีผูปวยอายุเกิน   15   ป   เปน   bronchitisที่มีเสมหะสีเหลืองหรือไอนานเกิน   2   สัปดาห   ย   มีโรครวม   หอบหืด 

COPD   ให   ใช   รหัส   j40   แทน   j209 
● กรณีผูปวยเปน   exudate   tonsillitis   ใหระบุ   J030   และ   Strep   pharyngitis   ใหระบุJ020   เพื่อแยกขอมูลวา

เปนการใชตามขอบงชี้      (ตามเกณฑICDตองมีผลเพาะเชื้อจึงใชรหัสนี้ได) 
● ถาวินิจฉัยวาผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลันท่ีมีการติดเชื้อแบคทีเรีย   ใหลงวินิจฉัย   ICD10   เปน   A   049   เพียงรหัส

เดียวเทาน้ัน   ICD   10   อื่นๆจะไมใชการติดแบคทีเรีย 
มติที่ประชุม    รับทราบมติท่ีประชุม 
 
กรรมการศูนยจัดเก็บรายได   (FIN)   

1. การตรวจสุขภาพประจําปของผูประกันตน   เริ่มใชสิทธิไดตั้งแตวันที่   1   ม.ค.60   เปนตนไป   โดยมีรายละเอียด   ดังนี ้

ตรวจรางกายตามระบบ  1.ตรวจคัดกรองการไดยิน   Finger   Rub   test 
2.การตรวจเตานมโดยแพทยหรือบุคลากร   สธ. 
 
3.การตรวจสายตาโดยจักษุแพทย 

15   ป   ขึ้นไป 
4054   ป 
55   ป   ขึ้นไป 
4054   ป 
55   ป   ขึ้นไป 

ทุกป 
ทุกป 
ตรวจตามความเสี่ยง 
ทุกป 
12   ป 

การตรวจทางหอง   Lab  1.ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด   CBC 
 
2.ตรวจการทํางานของไต  
3.ไขมันในเสนเลือดชนิด   Total   HDL 
cholesterol 

1854   ป 
5570   ป 
55   ป   ขึ้นไป 
20   ป 

1   ครั้ง 
1   ครั้ง/ป 
1   ครั้ง/ป 
ทุก   5   ป 

การตรวจอ่ืนๆ  1.เชื้อไวรัสตับอักเสบ   HBsAg   ตรวจ   1   ครั้ง 
2.มะเร็งปากมดลูก   Pap   Smear 
 
         ตรวจวิธี      VIA  
3.ตรวจเลือดในอุจจาระ 
         การ   xRay   ทรวงอก 

 
3054   ป 
55   ป   ขึ้นไป 
3034   ปขึ้นไป 
50   ป   ขึ้นไป 
15   ป   ขึ้นไป 

1   ครั้ง/ป 
ทุก   3   ป 
ตามความเหมาะสม 
ทุก   3   ป 
 
ตรวจ   1   ครั้ง 

การรักษาทางทันตกรรม  1.คารักษาทางทันตกรรม   900   บาท/ป   โดยไม    

https://docs.google.com/document/d/1Y87Sc9J-kxzH7v6kDHJRFSJrFbWxhMXvmANUzUBmkGA/edit#


ตองจายลวงหนา   เริ่ม   1   ก.พ.2560 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

กรรมการ   PCT 

1. ขอปรับแผนงบประมาณ   โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดี   จากเดิม   30,000   บาท   เปน   80,000   บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบและอนุมัต ิ

กรรมการ   ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

1. ขอเสนอแนะจากกองแบบแผนการประเมินการถายเทอากาศ   แสงสวาง   และอุณภูมิในบริเวณตางๆ 

➢ หอผูปวยใน 2 หนาหองพิเศษ 45 เปนจุดอับ อากาศไมถายเท กองแบบแผนเสนอใหใสหนาตางบานเกล็ด           

เพื่อระบายอากาศ 

➢ โคมไฟระหวางทางเดินหนาหอง   xray   มีหลอดไฟจํานวนมาก 

2. สรุป   ENV   round   อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน   วันที่   23   ม.ค.60 

➢ ปรับปรุงบริเวณเคานเตอรพยาบาล งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไดแจงซอมบํารุงและศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการ   

ปรับปรุงแกไขแลว 

➢ ปญหาหองน้ํา   IPD   3      เริ่มดําเนินการแกไขแลว   และจะปรับปรุงอาคารไพศาล   เพ็ญศรีลําดับตอไป 

3. การเตรียมสอบเทียบเครื่องมือพื้นฐานท่ัวไป ป 2560 โดย สสจ.เลย ไดกําหนดแนวทางการเพื่อใหบุคลากรของ         

แตละโรงพยาบาลสามารถดูแลตรวจสอบเครื่องมือได และมีการชวยเหลือกันภายในโซนเครือขาย โดยมอบหมาย   

ใหคุณจักรรินทร และคุณธนา เขารวมประชุมการสอบเทียบ ในวันท่ี 12 ก.พ.60 และกําหนดสอบเทียบโรง           

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย   1617   ก.พ.60  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4. การขอปรับแผนรอบ 6 เดือน เพ่ือติดตั้งไฟฉุกเฉินพรอมปายบอกทางหนีไฟ ที่ตองติดต้ังเพิ่มตามมาตรฐาน       

วิศวกรรมความปลอดภัย 16 จุด อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน,อาคารเชวงไน เคียงศิริ,หอง lab งบประมาณ 60,000               

บาท   ตามคําแนะนําของทีมตรวจเยี่ยม   กองวิศวกรรมการแพทย 

มติที่ประชุม    รับทราบอนุมัต ิ

5. รายงานผลการตรวจคุณภาพนํ้าท้ิงจากอาคารเพ่ือการเฝาระวัง   วันที่เก็บตัวอยาง   5   ต.ค.59 

 



 

วาระที่   4    เรื่องอื่นๆ 

1. ประชุมหัวหนาหนวยงาน   วันท่ี   14   ก.พ.60   เรื่องชี้แจงจากคณะกรรมการ   IM 

2. การประชุมนิเทศทางการพยาบาลสัญจร   วันที่   3   ก.พ.60 

3. กรรมการกองทุนพระราชทาน   เพ่ือสงเคราะหคนไขยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราช

กุมารี   ขออนุมัติใชเงินกองทุนดังนี ้

รายการ  จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม 

1. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด   ๕   ลิตร  6   เครื่อง  35,000   บาท  210,000   บาท 

2.      ท่ีนอนลมน่ัง  5   ชุด  15,000   บาท  75,000   บาท 

3.      คืนเงินกองทุนเพาะกลาตาโขนนอย      300,000   บาท 

 

ประชุมครั้งตอไปวันที่   23   ก.พ.60  

ปดประชุมเวลา   17.30   น. 

 

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

    (เดชา   สายบุญตั้ง)                                                  (   สันทัด      บุญเรือง   ) 

                 ผูบันทึกรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


