
บันทึกการประชุมบริหารคุณภาพ 

วันท่ี   23   มีนาคม   พ.ศ.2560 

ครั้งที่   6   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. น.ส.เยาวพา   สิงสถิต กรรมการ 

8. นายสมัคร   ศรีบุตตา   กรรมการ 

9. นางพรพิไล   นิยมถิ่น  กรรมการ 

10. ทพ.กฤษดาพันธ   จันทนะ กรรมการ 

11. ภญ.อัญชลี   พิมพรัตน กรรมการ  

12. นางอรอุมา   อุมารังษ ี กรรมการ 

13. วาที่   ร.ต.เดชา         สายบุญตั้ง  กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชุม   

1. นางอรอุมา   อุมารังษ ี กรรมการ (ประชุม   พมจ.เลย) 

2. วาที่   ร.ต.อภิชาติ   ดีดานคอ กรรมการ (ลาพักผอน) 

3. นายจักรรินทร   ถึงนาค  กรรมการ (ลาพักผอน) 

วาระที่    1    เร่ือง   QMR   แจงเพ่ือทราบ 

1.1. สรุปการประชุมหัวหนาหนวยงานประจําเดือนมีนาคม 2560 เรื่อง closed meeting internal survey ครั้งที่               

1/2560 ใหหัวหนาหนวยงานและ ทีมประสานท่ีเกี่ยวของ ตอบขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใน DB ตอบแบบ         

ประเมินตนเอง   HA   for   reac.            60_IS   ครั้งที่   1   ใหแลวเสร็จภายใน   31   มีนาคม   2560   ดวย 

1.2 การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการตออายุการรับรอง Act to Re-acc ปที่ 4 รุนที่ 2               

(ภาคอิสาน) หลักสูตร RS032 ในวันท่ี 30-31 มีนาคม ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จ.ขอนแกน                       

ไดสมัครเขาอบรม   โดยมีผูเขารวมอบรมดังนี้คือ   นพ.สันทัด,   อภิชาติ   ,สุขใจ   ,อัญชลี   ,   สุรินทร   ,วิมลมาศ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 

วาระที่   2    เรื่องรับรองรายการประชุมครั้งที่   5/2560 การประชุม   กกบ.คุณภาพ   วันที่   23   ก.พ.60 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบและรับรอง 

 

 

http://drive.google.com/open?id=121pTfoKhbllqOM9Fe_GiNDxAYS4Ye9nYwXOGVAYj3oM


วาระที่   3   เร่ืองติดตาม/เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1  แผนการติดตามขอมูลตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลปงบประมาณ   2560   เดือนมกราคม   2559  

มติที่ประชุม รับทราบและใหหัวหนาหนวยงาน บันทึกขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะในไฟลขอมูลบุคลากร ป       

2560 

3.2      การพิจารณาการจายคาตอบแทนฯ      (ฉ.11)   ของกลุมงานตางๆ    (1)     (2) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเสนอใหจายคาตอบแทนฯ (ฉ.11) ของกลุมตางๆ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ         

วิธีการและเงื่อนไขคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานฉบับที่ 11 สําหรับขอ 5 คณะกรรมการมีหลักในการพิจารณา       

ดังน้ี 

- เปนผูท่ีปฏิบัติงานใหบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสมรรถภาพและคุมครองผู     

บริโภค หรือใหบริการแกผูปวย (การใหบริการแกผูปวย หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติใหบริการมีการกระทํา หรือมี         

การปฏิบัติตอตัวผูปวย)และนําเสนอพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือน เมษายน 2560 ( รายละเอียด     

ตามเอกสาร ) 

 

3.5 เรื่องติดตามจากคณะกรรมการทีมประสาน 

กรรมการจัดการความรูองคกร 

1. เรื่องผลการนําเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมจัดการความรู   ป2560   ในวันที่   22   มีนาคม   2560   ณ   หอง
ประชุมผีตาโขน 
1.1  ประเภทผลงานทางคลินิก 

● รางวัลชนะเลิศ   การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลในการสงตอผูปวย(งานอุบัติเหตุ   และฉุกเฉิน) 
● รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ   2   การพัฒนาแนวทางการเก็บส่ิงสงตรวจ(งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
● รางวัลรองชนะเลิศ      อันดับ   2   การพัฒนาแนวทางสงตอทารกแรกเกิด   (งานหองคลอด) 
● รางวัลรองชนะเลิศ      อันดับ   2   การพัฒนารูปแบบสรางเสริมสุขภาพกอนเปนโรคความดันโลหิตสูง   (เวช

ปฏิบัติครอบครัว) 
● รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ   2   การติดตามผูปวยและติดตามคุณภาพหลังจําหนาย(หอผูปวยใน   1) 
● ชมเชย   ผลกระทบและภาระการดูแลผูสูงอายุระยะยาวภายใตวัฒนธรรมของคนดานซาย(เวชปฏิบัติ

ครอบครัว) 
● ชมเชย   การพัฒนาการส่ือสารเพ่ือการดูแลผูปวย   (หอผูปวยใน   2) 

1.2  ประเภทผลงานสนับสนุน 
● รางวัลชนะเลิศ   การพัฒนาโปรแกรมเบิกอาหารผูปวย(งานบริการอาหาร) 
● รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ   1      การพัฒนาระบบบรรจุหอ   set   อุปกรณการแพทยในหนวยจายกลาง 

(จายกลาง) 
● รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ   2   การพัฒนาการอบรม   ICT   standard   skill   ดวย   E-training   (ศูนย

คอมพิวเตอร) 
● ชมเชย   จักรยานนํ้าใจ   (แพทยแผนไทย) 
● ชมเชย   เซ็นเตอร   เซอรวิส   รวมศูนย   (กายภาพบําบัด) 

1.3  ประเภทเรื่องเลา 
● รางวัล   ชนะเลิศ   เพ่ือนรวมทาง   (เวชปฏิบัติครอบครัว) 
● รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ   1   ยอดยาสมุนไพรใกลตัวท่ีถูกมองขาม   (แพทยแผนไทย) 

2.   มีผูเขารวมมหกรรม   จํานวน   70   คน   จาก   25   หนวยงาน 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhs4R-l_n3Cbd-TEbS8D-vrK8H5yO7pT6c4eT0LJwIU/edit#gid=2135248041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yoyoiq4m9MoI4Tl-BpX6NOci_FL465Gq14tMrxI-4ak/edit#gid=1106039393
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YFPQZBRZJnwKY-b_GUSs2lOaLqarMk5FtI3rvUylYc/edit#gid=577456513
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YFPQZBRZJnwKY-b_GUSs2lOaLqarMk5FtI3rvUylYc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YFPQZBRZJnwKY-b_GUSs2lOaLqarMk5FtI3rvUylYc/edit?usp=sharing


มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

กรรมการพัฒนาบุคลากร 
1. คณะกรรมการเสนอแยกคลินิกพิเศษออกงานบริการผูปวยนอก   และแตงต้ัง   คุณเมตตาจิตร   เจริญทรัพย   เปน

ผูรับผิดชอบ 
มติที่ประชุม    คณะกรรมการมีมติไมเห็นดวย   เพราะไมมีในโครงสรางกรอบอัตรากําลังของโรงพยาบาลชุมชน 
และใหหนวยงานผูปวยนอก   เสนอทางเลือกในการบริหารบุคลากร 

2. การพิจารณาโยกยาย   ป   1/2560   กลุมการพยาบาลมีผูขอยายภายในจังหวัด   6   คนดังนี ้
● นางสาว   ธนัชพัชญ   สุขวัฒนพงศ   จากงาน   ใหการปรึกษา      ขอยายไป   รพ.หนองหิน      เงื่อนไข   ยายสับ

เปลี่ยนกับ   น.ส.กัญญารัตน   จันทะคีรี   ลูกจางชั่วคราวอายุงาน   2   ป   ภูมิลําเนา   บานเลขที่   280   ม.8   ต.กก
สะทอน   อ.ดานซาย   จ.เลย 
มติที่ประชุม    เห็นควรใหยายโดยมีพยาบาลทดแทน 

● นางสุนทรียา   ศิขรินวรานนทจากงาน   หองผาตัด   ขอยายไป   รพ.ภูเรือ 
มติที่ประชุม    ไมใหยาย   เห็นควรพิจารณายายอีก   1-2   ปขางหนาโดยตองพัฒนาคนทดแทนในงานหอง
ผาตัด 

● นางนภาพร   ภักดีสาร   จากงาน   บริการอาหาร      ขอยายไป   รพ.สต.   ในสังกัด   สสอ.ดานซาย   
มติที่ประชุม    ไมใหยาย   เห็นควรพิจารณายายอีก   1-2   ปขางหนาโดยตองพัฒนาคนทดแทนในงานบริการ
อาหาร 

● นางเมตตาจิตร   เจริญทรัพย      จากงาน   ผูปวยนอก      ขอยายไป   สสอ.ดานซาย  
มติที่ประชุม    ไมใหยาย   เห็นควรพิจารณาใหยายอีก   1-2   ปขางหนาโดยตองพัฒนาคนทดแทนในงาน
คลินิกพิเศษ 

● นางโสภาภรณ      ประกิระตา      จากงาน      หอผูปวยใน      3      ขอยายไป      รพ.สต.   ในสังกัด   สสอ.ดานซาย   และ 
รพ.สต.ในสังกัด      สสอ.ภูเรือ 
มติที่ประชุม    ใหยายโดยมีพยาบาลวิชาชีพทดแทน 

● นางบุญลักษณ      บุญมี      จากงาน      หอผูปวยใน      1      ขอยายไป      โรงพยาบาลประชาธิปปตย      อ.ธัญบุรี      จ.
ปทุมธาน ี
มติที่ประชุม    ใหยายโดยมีพยาบาลวิชาชีพทดแทน 

 
๒.   การตอบขอมูล   Service   Plan   ดานทรัพยากรสาธารณสุข   ขอให   กก.บริหารคุณภาพ 

มติที่ประชุม       มอบหมายใหผูมีหนาท่ีตอบขอมูลดังนี ้
1.โรคหัวใจ  พญ.ทิพพาวดี   สืบนุการณ 
2.โรคหลอดเลือดสมอง  พญ.ทิพพาวดี   สืบนุการณ 
3.คนพิการ  นางอรอุมา   อุมารังษ ี
4.ทารกแรกเกิด  พญ.สุขุมาล   หุนทนทาน 
5.จักษ ุ นางสุขใจ   ชอรักษ 
6.อุบัติเหตุ  นางพรพิไล   นิยมถิ่น 
7.ยาเสพติด  น.ส.เยาวพา   สิงหสถิต 
8.COPD  พญ.ทิพพาวดี   สืบนุการณ 
9.สูติกรรม  นพ.สันทัด   บุญเรือง 
10.สูงอาย ุ พญ.ทิพพาวดี   สืบนุการณ 
11.มะเร็ง  พญ.ทิพพาวดี   สืบนุการณ 
12.1   ไต  พญ.ทิพพาวดี   สืบนุการณ 

https://docs.google.com/document/d/1ibMIAb2lJz8PVLoj6KBtgUG3BOZI1yFV58Mg_G-S7EE/edit
https://docs.google.com/document/d/1nN_DRxKaHeXmTE5qz2dN8GeQnfgId_gjcS2cDB4faSY/edit
https://docs.google.com/document/d/1X4Na1iiT3m80Ea0udq2xVv0rRoEOt5LXno5BMWS_1uM/edit
https://docs.google.com/document/d/10FCH9qs3pwe0D_VzW4Os-24FlQACPYodcpPzkx4KitI/edit
https://docs.google.com/document/d/1e5vwTRFkeVDy90GnwU4Iq493YxvpfXse1W-0fNYROf0/edit
https://docs.google.com/document/d/1iQIsMnuYDd9rb_sg-usXoS20VxrWqvosGiqbWzsgMqo/edit
https://docs.google.com/document/d/1jPdSmGW1Lu04hUMLy3xIaPvdfuv5CvuFixTmzmMGGX8/edit
https://docs.google.com/document/d/1GkQQlCGL3ioIQc9hnGy2EGClrJz1zJDc3HBghMUoTow/edit
https://docs.google.com/document/d/1aBelezLEMyKft5eTTbDP_fYvKsKaOAyGLaluiKuSRXw/edit
https://docs.google.com/document/d/1RpU8sn01ndE1mrAgY3y3hG7edDoakShhudEc3L6e5LI/edit
https://docs.google.com/document/d/1PU0yAyBzaXaedT8ML2J-hT_ysGs6t3DEu9RAV9L7gvo/edit
https://docs.google.com/document/d/1XZwnTJJXg_BsPJFYzwlDKj82qSZ1GTvQATtda9DByfU/edit


12.2   ไต 
12.3   ไต 
13.บริจาคปลูกถายอวัยวะ 

    และผูมอบหมายใหประสานงาน   รพ.ละ   1   คน   ชื่อ   สกุล,   อีเมล   ,   เบอรโทรศัพท  
 

กรรมการงานอนามัยแมและเด็ก 
1. เรื่องงานฝากครรภ และเรียนโรงเรียนพอแม ไดปรึกษาเรื่องปรับปรุงหองทําโรงเรียนพอแมกับ ผอ.แลว วางแผน       

ปรับปรุงหองพักฟนหลังผาตัดเปนหองที่ใชทําโรงเรียนพอแม เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมและไมไกลจากหองตรวจ   
ทําใหคนไขสามารถเขารวมกิจกรรมไดจนจบ   จึงขออนุมัติการปรับปรุงหอง 
มติที่ประชุม    อนุมัติ 

2. กําหนดใหทําแนวทางการดูแลมารดาคลอด การตรวจเลือด การใหคําปรึกษา และการดูแลหลังคลอด ในกรณี       
มารดามาคลอดท่ีไมไดฝากครรภมากอน 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3. ทีมพัฒนาการเด็ก   คณะกรรมการ   HPC   อาจารยบุษกร   (อดีตอาจารยแพทยจากรามาธิบดี)   และ   สวรส.   มีทิศทาง
ในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กแบบบูรณาการ   โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กใหเปนดานซายโมเดล
กอนการปฏิรูปศูนยเด็กของรัฐบาลที่ตองขึ้นตรงกับ   พม.   ขอความรวมมือใหบุคลากรจาก   รพ.สต.   อยางนอยแหง
ละ   1   คน   และตัวแทนจาก   สสอ.   เขารวมเปนทีมในการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก   มติที่ประชุม   ใหคุณสุมาลีคัดเลือก
บุคคลเขารวมเปนทีมในการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก   โดยระบุชื่อ   นามสกุล   เบอรโทรศัพท   พรอมทั้งกรอกแบบฟอรม
ความฝนของฉันเกี่ยวกับเด็กดานซาย   และให   รพ.สต.   แตละแหงแจงขอมูลศูนยเด็กโดยแบงเกณฑเปน   3   ระดับ 
ไดแก   ระดับดี   ระดับปานกลาง   ระดับแย 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

4. ทีมพัฒนาการจะอบรมการตรวจคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการแกครูศูนยเด็ก   ในวันที่   28-29   มีนาคม   2560   ให 
รพสต.   มารวมเปนเครือขายและพ่ีเล้ียงเพ่ือใหเกิดระบบการดูแลและสงตอเด็กที่มีปญหาดานพัฒนาการ   โดยให
คุณสุมาลีแจงเจาหนาที่ใน   รพ.สต.   ตรวจพัฒนาการเด็ก   เขารวมประชุม 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

กรรมการสารสารสนเทศ 

1. เรื่องขอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ   เพื่อดําเนินการตอสําหรับโปรแกรม   HOSxP   XE      V.4   ของบริษัท   บางกอก   เมดิคอล 

ซอฟตแวร   จํากัด 

มติที่ประชุม    ใหชะลอการจัดซื้อไปกอน   เนื่องจากปญหางบประมาณ 

2. การติดตามงานจัดซื้อจัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรพิจารณาที่   สสจ.เลย   7   รายการ   ไดแก  

1.   คอมพิวเตอรสํานักงาน  

2.   เครื่องสํารองไฟ  

3.   อุปกรณกระจายสัญญาณ  

4.   เครื่องพิมพ   Dotmatrix  

5.   เครื่องพิมพ   Laser  

6.   จอ   มอนิเตอร   23   นิ้ว  

7.   อุปกรณอาน   smartcard   และครุภัณฑที่สงใหกระทรวงพิจารณาจํานวน   3   รายการไดแก  

1.   controller   wifi  

https://docs.google.com/document/d/15pFkRM_WCIIhqEfNgV8wEZtvJtIVkjoQMdhl55YTt1M/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnu8ssKtT5y58NfVvKv1UsUi2RJQ5RgTISr6haQllLo/edit
https://docs.google.com/document/d/1xZacYKwWlolUJzffQhRFHeAzSVICSXV8BObhlNvd4po/edit


2.   เครื่องพิมพสติ๊กเกอร  

3.   เครื่องอานลายนิ้วมือ  

ขณะนี้ไดรับการอนุมัติใหจัดซื้อได 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

วาระที่   4    เรื่องอื่นๆ 

1. เรื่อง 

ประชุมครั้งตอไปวันที่   27   เมษายน   พ.ศ.2560 

ปดประชุมเวลา   18.00   น. 

 

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

    (เดชา   สายบุญตั้ง)                                                  (   สันทัด      บุญเรือง   ) 

                 ผูบันทึกรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


