
บันทกึการประชมุบรหิารคณุภาพ 

วันที่  27 ส.ค.  2558 

ครัง้ที่ 11  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 

  8. นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

 9. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน กรรมการ 

10. พญ.สขุมุาล หนุทนหาน กรรมการ 

11. น.ส.พวรรณตร ีแสงนวล กรรมการ 

12. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้    กรรมการและเลขานกุาร 

 รายชื่อกรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ   

1. นางเปรมศร ีสาระทัศนานันท กรรมการ 

2. นายอภชิัย  อปุระ  กรรมการ  

วาระที่  1 เรื่อง QMR แจงเพื่อทราบ 

1. สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย ขอความรวมมอืใหจัดทาํงานงบประมาณ(Planfin) และดาํเนนิการจัดสงให 

สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 

ผูรับผดิชอบ คณุสมัคร ศรบีตุตา รับผดิชอบในการจัดทาํขอมลูและดาํเนนิการจัดสง สสจ. 

มตทิี่ประชมุ  ทีี่ประชมุรับทราบ 

 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายการประชมุครัง้ที่ 10 /2558 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ 

 

วาระที่ 2 เรื่องตดิตาม/เรื่องเพื่อพจิารณา 

2.1. รายงานขอมลูตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล มถินุายน 2558  

2.2. แผนยทุธศาสตรโรงพยาบาล ป 2559 ใหคณะกรรมการทกุทานตรวจสอบแผนยทุธศาสตรและแผนการขอใชงบ

ประมาณไดที่  www.dansaihospital.com  

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au9XwbS91QRpdDlTbDVWenFSUzRSa0plSGd0cjNDZmc#gid=15
http://www.dansaihospital.com/
https://docs.google.com/document/d/1ifBzH7j-8I7MzdAfZ8qsAkaMBfHXdwZaeuYID3Hje84/edit


 

แนวทางปฏบิัต ิ

1.  กาํหนดประชมุจัดทาํแผนยทุธศาสตร วันที่ 12 ก.ย.2558 ประกอบดวยคณะกรรมการบรหิารและ

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

2. กาํหนดสงแผนคน เงนิ ของ ภายในวันที่ 15 ก.ย.58  

2.3.  ทบทวนการคณะกรรมการทมีประสาน ป 2559 

1. QMTคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดังตอไปนี้ 

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. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ กรรมการ 

8. นายสมัคร ศรบีตุตา   กรรมการ 

9. นายจักรรนิทร ถงึนาค                       กรรมการ 

10. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน กรรมการ 

11. พญ.สขุมุาล หนุทนหาน กรรมการ 

12. วาที่ ร.ต.เดชา   สายบญุตัง้  กรรมการและเลขานกุาร 

13. นางอรอมุา อมุารังษ ี กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

2. MCHคณะกรรมการงานอนามัยแมและเดก็การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดังตอไปนี้ 

1. นายสันทัด  บญุเรอืง  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสขุมุาล  หนุทนทาน  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวลาวรรณ  ศรบีตุตา  กรรมการ 

4. นางณัฐยิา  ดดีานคอ กรรมการ 

5. นางนติยา  แกวพลิา กรรมการ 

6. นางสริพิร  สทิธศิักดิ์ กรรมการ 

7. นางสาววภิาว ี แกวกํ่า กรรมการ 

8. นางสันทนา  ศรพีรหม   กรรมการ 

9. นางสาวนชุนภางค  แสนประสทิธิ์  กรรมการ 

10. นางสายชล  รังสมิาพงษ  กรรมการ 

11. นางพานชิ  โพธิ์ศร ี กรรมการ 

12. นางสวุรรณา  เหมอืนศรชีัย กรรมการ 

13. นางสาววรณัน  จันทศร  กรรมการและเลขานกุาร 

14. นางสมุาล ี จันทศร  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16J5jQpgHWbHIJj0Vngq6CwKgx07dFTTD97ho3Ca4ytw/edit#gid=0


3. ICSคณะกรรมการควบคมุและปองกันการตดิเชื้อการแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดังตอไปนี้ 

1. น.ส.สขุมุาล หนุทนทาน ประธานกรรมการ 

2. นางณัฐยิา ดดีานคอ รองประธานกรรมการ 

3. น.ส.มลลกิา รัตนเมอืง กรรมการ 

4. นายเฉลมิเกยีรต ิ เนตรผง กรรมการ 

5. นางพงศวรนิทร แสนประสทิธิ์ กรรมการ 

6. นางเจนจริา เชื้อบญุมี กรรมการ 

7. นางปารชิาต จันทนะ กรรมการ 

8. นางสริริัตน  บญุศรมีาส กรรมการ 

9. น.ส.วรรณฑน ีสารมโน กรรมการ 

10. นางสาวพมิพา ราชอนิตา กรรมการ 

11. น.ส.รสนรนิทร แสงสขุ กรรมการ 

12. น.ส.สวุรรณ ีวังครี ี กรรมการและเลขานกุาร 

13. นางสนุทรยีา ศขิรนิวรานนท กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

4. IMTคณะกรรมการสารสนเทศ การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดังตอไปนี้ 

1. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ  ประธานกรรมการ 

2. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ  รองประธานกรรมการ 

3. นายภาณ ุภักดสีาร  กรรมการ 

4. นางสธุาสนิ ีสายบญุตัง้  กรรมการ 

5. นางภญิญา ภัทรตรัยรัตน  กรรมการ 

6. น.ส.วราภรณ ทองหลา  กรรมการ 

7. นางวรพร   ต.ประดษิฐ  กรรมการ 

8. นางประภัสสร  ตารยิะ  กรรมการ 

9. นายอาํนวย  อทิธวิรางกลุ  กรรมการ 

10. นายเสนห   โยเฮอืง  กรรมการ 

11. นายศักดา   ดสีม  กรรมการ 

12. น.ส.พวรรณตร ีแสงนวล  กรรมการและเลขานกุาร 

13. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้  ที่ปรกึษา 

14. นายสมัคร ศรบีตุตา  ที่ปรกึษา 

5. HRDคณะกรรมการพัฒนาบคุลากร การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดังตอไปนี้ 

1. ภญ.อัญชล ีพมิพรัตน ประธานกรรมการ 
2. พญ.ภัทราภรณ พุมเรอืง รองประธานกรรมการ 
3. นางพรพไิล นยิมถิ่น กรรมการ 
4. นางพทุธลักษณ ดสีม กรรมการ 
5. นางสาวศกุล หนมูณี กรรมการ 
6. ทพญ.ทัชชา ทรรปณจนิดา กรรมการ 



7. นายโชคชัย เชื้อบญุมี กรรมการ 
8. นางคณุารักษ มณนีษุย กรรมการ 
9. นางพรพมิล อนิทรประไพ กรรมการ 
10. นางสาวสาคร วันทองสขุ กรรมการและเลขานกุาร 
11. นางสรอยสดุา เสอือดุม กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
12. นางเปรมศร ีสาระทัศนานันท ที่ปรกึษา 
13. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ ที่ปรกึษา 

6. ENVคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดังตอไปนี้ 

1. นายอภชิัย  อปุระ    ประธานกรรมการ 

2. วาที่ร.ต. เดชา  สายบญุตัง้ รองประธานกรรมการ 

3. นางสขุใจ  ชอรักษ รองประธานกรรมการ 

4. น.ส.อษิญาฎา  คาํแกว กรรมการ 

5. นายธนา  ธติวิภิู กรรมการ 

6. นายไกรลาศ  พมิพรัตน กรรมการ   

7. นางณัฐยิา  ดดีานคอ กรรมการ 

8. นางรัศมแีข จันธุ กรรมการ 

9. นายธนภัทร ต.ประดษิฐ กรรมการ 

10. นายจักรรนิทร  ถงึนาค  กรรมการและเลขานกุาร 

11. นายเอกวัฒน  อุนแกว กรรมการและรองเลขาฯ 

7. NETคณะกรรมการเสรมิสรางความเขมแขง็ของเครอืขาย การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม มรีายนามดัง

ตอไปนี้ 

1. นางอรอมุา อมุารังษ ี ประธานกรรมการ 

2. ทพ.ธนพล  รี้พลมหา รองประธานกรรมการ 

3. พญ.สขุมุาล  หนุทนทาน  กรรมการวชิาการ 

4. นพ.ธรีพล  มโนศักดิ์เสรี กรรมการวชิาการ 

5. ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวดี กรรมการ 

6. นางสาวภรติา เพิ่มผล กรรมการ 

7. นางธนัชพร ประชานันท กรรมการ 

8. นางสาวเยาวพา  สงิหสถติ กรรมการ 

9. นางนภาพร  ภักดสีาร กรรมการ 

10. นางสริพิร  สทิธศิักดิ์ กรรมการและเลขานกุาร 

11. นางสาวอนัญญา  เยน็ขัน กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

8. UCCคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาประสทิธภิาพการเงนิการคลัง การแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหม 

มรีายนามดังตอไปนี้ 

1. นายสมัคร ศรบีตุตา  ประธานกรรมการ 

2. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้  รองประธานกรรมการ 



3. นายนกุลู มิ่งแกว  กรรมการ 

4. นางพรทพิย จันทศร กรรมการ 

5. นายเกยีรตพิงษ ฤทธิ์ศักดิ์  กรรมการและเลขานกุาร 

เหตผุล  เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการเงนิการคลังในการตดิตาม ตรวจสอบขอมลูการเบกิจายงบ

ประมาณจากกองทนุตางๆ และตรวจสอบการเรยีกเกบ็คารักษาพยาบาลจากสถานบรกิารอื่นๆ 

10. คณะกรรมการวชิาการ 

1. นางพรพไิล นยิมถิ่น ประธานกรรมการ 

2. นางรัศมแีข จันธุ รองประธานกรรมการ 

3. น.ส.เยาวฤทธิ์ สวุรรณสงิห กรรมการ 

4. นางสรุนิทร สอนศรยีา กรรมการ 

5. น.ส.สวุรรณ ีวังครีี กรรมการ 

6. น.ส.ปญญาภรณ เกตคุราม กรรมการและเลขานกุาร 

7. พญ.สขุมุาล หนุทนทาน ที่ปรกึษา 

8. ทพ.กฤษดาพันธ จันทนะ ที่ปรกึษา 

กรรมการ MCH 

1. อบรมเชงิวชิาการงานอนามัยแมเเละเดก็ รพ.ภเูรอื ในวันที่18/9/2558 เวลา 13.0016.00 น. เรื่อง               

ภาวะฉกุเฉนิทางการคลอดและการดแูลมารดาตัง้ครรภ 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

กรรมการ IMT 

1. ผลการตรวจสอบเวชระเบยีนผูปวยในรอบเดอืนสงิหาคม 2558 (ผลการตรวจสอบเวชระเบยีนประจาํ

เดอืน พฤษภาคม 2558 ) ผลคะแนนภาพรวม 89.90 %  

แนวทางการปฏบัิต ิ คณะกรรมตรวจสอบเวชระเบยีนการกาํหนดชวงเวลาการตรวจสอบเวชระเบยีนดังนี้ 

 แพทย Audit วันที่ 1020 ของเดอืน 

 พยาบาลวันที่ 2130  

 เวชสถติ ิวันที่ 16 ของเดอืน 

2. รายการยาของ  Drug Catalog ที่ไมผานการตรวจสอบยังไมมกีารแกไขไมไดรับการแกไข 14 รายการ 

แนวทางปฏบัิต ิ มอบหมายให ภก.ดารนิ แกไขใหแลวเสรจ็ภายในวันที่ 31 ส.ค.58 

3. การแกไขปรับปรงุแบบฟอรม SummaryRG501 เพิ่มรหัสโรคที่แสดงไมครบ 

แนวทางปฏบัิต ิ มอบหมายใหศนูยคอมพวิเตอร ดาํเนนิการแกไขแบบฟอรม 

กรรมการ HRD 

1. สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลยแจงประกาศผลการคัดเลอืกใหเขารับการอบรมวสิัญญพียาบาล หลักสตูร 

1 ป ประจาํปงบประมาณ 2558 ไดแก คณุกาญจนาภรณ ยศปญญา ระยะเวลาอบรม 1 ต.ค.255830 ก.ย

.2559 สถานที่ฝกอบรม โรงพยาบาลพทุธชนิราช จังหวัดพษิณโุลก 

2. การพจิารณาความดคีวามชอบเพื่อเลื่อนคาตอบแทนประจาํป แกพนักงานราชการในสังกัดสาํนักงาน 

สาธารณสขุจังหวัดเลย ซึ่งผูไดรับการเลื่อนคาตอบแทนประจาํปตองมผีลการประเมนิปฏบิัตงิานเฉลี่ยทัง้ป   

http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue/private/hospital/listdrug/not-approved.xhtml?notApproved=true


ไมตํ่ากวาระดับด แีละมคีณุสมบัตอิื่นๆตามหลักเกณฑและวธิกีารเลื่อนคาตอบแทนประจาํปและจัดสงแบบ   

ประเมนิฯ ใหจังหวัดภายในวันที่ 10 ก.ย.2558 

3. การสาํรวจขอมลูความตองการพัฒนาบคุลากรของโรงพยาบาล 

4. ยกเลกิตัวชี้วัดรายบคุคลเรื่อง สมรรถภาพรางกายผานเกณฑ 

5. รายงานผูที่ไดรับคัดเลอืกใหสงผลงานประเมนิเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงระดับสงูขึ้น  ไดแก 

1. นางนศิากร เกดิแสง ตาํแหนง นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร ตาํแหนงเลขที่ 169649 

กรรมการ NET 

1. รายงานความคบืหนาการดาํเนนิงานตามโครงการของ สสส. ใชงบประมาณไปแลว 330,000 บาท ใน

ปงบประมาณ 2559 กจิกรรมหรอืโครงการที่เกี่ยวของกับเพาะกลาตาโขนนอย ใหเสนอโครงการผานคณะ

กรรมการ NET 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

กรรมการ IC 

1. การตรวจสขุภาพประจาํปของบคุลากร มรีายงานผลการตรวจรอยละ 30  

แนวทางปฏบิัต ิ ใหหัวหนาหนวยงานทกุหนวยงานกาํชับและเรงรัดใหบคุลากรมาพบแพทยภายในวันที่ 11 

ก.ย.58  

 

กรรมการ PCT 

สรปุขอเสนอแนะการเยี่ยมของทมีไตเทยีม รพ.เลย 

1. การตรวจเยี่ยมของอายรุแพทยโรคไตกาํหนด  2 เดอืน/ ครัง้ ชวงบายวันศกุรโดยทมีจะประสานลวงหนา 1 

สัปดาห 

2. ขอให รพร.ดานซาย และหนวยไตเทยีม นัดผูปวยมาตรวจลักษณะเปน OPD case วันที่อายรุแพทยโรคไต 

รพ.เลย มาตรวจ 

3. การสงตรวจ LAB ที่ดานซายทาํไมได (cal , phos) ใหสง รพ.เลย ไดผลแลวนัดผูปวย และประสาน รพ.เลย 

4. ให รพร.ดานซาย จัดทาํโครงการเชญิอายรุแพทยโรคไตและทมี  

5. กาํหนดทมีประสานหนวยไตเทยีมของ รพร.ดานซาย ประกอบดวย 

● ตัวแทน CKD คลนิกิ 

● HD 

● CAPD 

● อื่นๆ 

6.  แนะนาํชองทางการปรกึษาของ แพทย รพร.ดานซาย และอายรุแพทยโรคไต รพ.เลย เชน ทางไลน 

7.  การจายคาตอบแทนของทมี รพ.เลย 

8.  ใหหนวยไตเทยีมดานซายสงเอกสารไปที่ ตรต. ไดเลย 

● ใหหนวยไตเทยีมดานซาย จัดเตรยีมเอกสาร ที่จะสง ตรต. และเอกสาร (standing order) ที่จะให 

อายรุแพทยโรคไต รพ.เลย เซน็   

9.  ทมี รพ.เลยจะ  set case ให และไดคยุกับผูปวยเบื้องตนแลว ผูปวยที่ทาํ HD อยูกับ รพ.เลย 



● สทิธิ์เบกิได  1 case สวนใหญอยู รพ.เลยราม 

● UC  5 case 

10. การพัฒนาบคุลากรอายรุแพทยโรคไต เสนอควรสง จนท.ของ รพร.ดานซายไปเรยีนเฉพาะทางสาขาไต

เทยีม 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ และขอใหทมีประสานเรื่องยากับทางฝายเภสัชดวย 

 

กรรมการ ENV 

1.  อบรมการปองกันและระงับอัคคภีัยวันที่ 2728 สงิหาคม 2558 แบงเปน 2รุน และกาํหนดใหทกุหนวยงาน

จัดทาํแผนปองกันอัคคภีัยของหนวยงาน 

2.  การซอมแผนอัคคภีัยในโรงพยาบาล กาํหนดวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ IPD3 

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

 

กรรมการ UCC 

1. การดาํเนนิโครงการพจิารณาปญหาสถานะทางการเงนิ และปรับปรงุระบบการเงนิและบัญชขีองหนวยงาน   

ในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อประเมนิขอเทจ็จรงิเกี่ยวกับสถานะทางการเงนิและ 

วเิคราะหปญหาการขาดทนุของหนวยงาน โดยมกีาํหนดลงพื้นที่รพร.ดานซาย ในวันทึ่ี28 ก.ย.2 ต.ค           

.2558 

2. สรปุผลคะแนน benchmarking financial data เขต 8 มคีาใชจายตอ RW ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของกลุม               

ยกเวนคายา สงูกวาคาเฉลี่ยเลก็นอย และรายรับมากกวาคาเฉลี่ยของกลุมยกเวนในกลุมขาราชการ 

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ 

 

กรรมการวชิาการ 

1. กระทรวงสาธารณสขุกาํหนดจัดประชมุวชิาการกระทรวงสาธารณสขุ ประจาํป2558 ระหวางวันที่1416         

ก.ย.2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซติี้จอมเทยีน พัทยา จังหวัดชลบรุ โีดยมผีลการคัดเลอืกผลงาน           

วชิาการดังนี้ 

1. นางพรพไิล  นยิมถิ่น 

2. พญ.สขุมุาล  หนุทนทาน 

3. ภญ.ปญญาภรณ เกตคุราม 

4. นางสาวกาญจนาภรณ ยศปญญา 

5. นางสาวภรติา  เพิ่มผล 

6. นางสาวพวรรณตร ีแสงนวล  

โดยขอใหไปรายงานตัวเพื่อเตรยีมนาํเสนอผลงานในวันที่ 13 ก.ย.2558 เวลา 14.0018.00 น. 

3. การบรกิารจัดการเงนิรางวัลจาการประกวดผลงานวชิาการ คณะกรรมการเสนอใหทมีผูวจิัย รอยละ 60       

และหนวยงานรอยละ 40  

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบ 



วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

ไมม ี

 

ปดประชมุเวลา 18.00 น. 

  

    ………………………………… ………………………………... 

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

     ผูบันทกึรายงานการประชมุ    ผูตรวจรายงานการประชมุ 


