
บันทึก การ ประชุม หัวหนา หนวย งาน  

วัน ท่ี    7   สิงหาคม    พ . ศ .2561   หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

ครั้ง ที่   11   ปงบประมาณ   2561  
 

  ราย ชื่อ ผู เขา รวม ประชุม    

1. นพ . ภักดี สืบ นุ การณ ผู อํานวย การ โรง พยาบาล  

2. นาง เปรม ศรี   สาระ ทัศ นา นันท กลุม งาน พยาบาล  

3. นาง พัทธ ธีรา พล เดชา สวัสดิ์ กลุม งาน พยาบาล  

4. นาง สุนทรี ยา ศิขริน ว รา นนท งาน หอง ผาตัด  

5. นาง สุ ภา ภรณ มิ่ง แกว งาน หอง ผาตัด  

6. นาง พร พิมล เห มะ สุ ทธิ์ งาน หอง คลอด  

7. นาง สิริ พร สิทธิ ศักดิ์ งาน ให คํา ปรึกษา  

8. นาง สุขใจ   ชอ รักษ งาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  

9. นาง วิมล มาศ   พงษ อํา นว ยกฤต   งาน ผู ปวย ใน   1  

10. นาง ณัฐิ ยา ดี ดาน คอ งาน ผู ปวย ใน   2  

11. นาง สัน ทนา ศรี พรหม งาน ผู ปวย ใน   3  

12. นาง คุณา รักษ มณี นุษย งาน ผู ปวย นอก  

13. นาง ว รา ภรณ เสนา นุช งาน ซักฟอก  

14. นาง นภา พร ภักดี สาร งาน บริการ อาหาร  

15. นาง สุวิมล ศรี แสง ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว  

16. นาย ไกร ลาศ พิมพ รัตน ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว  

17. พญ . ทิพ พา วดี สืบ นุ การณ องคกร แพทย  

18. นพ . สันทัด บุญ เรือง องคกร แพทย  

19. ภญ . ดา ริน   จึง พัฒนา วดี   ฝาย เภสัชกรรม ชุม ชม  

20. ภญ . อัญชลี   พิมพ รัตน ฝาย เภสัชกรรม ชุมชน  

21. ทพ . กฤษ ดา พันธ   จัน ทนะ ฝาย ทันต สาธารณสุข  

22. นาง สุ ริน ทร สอน ศรี ยา งาน เทคนิค การ แพทย  

23. นาง ถาวร สาธุ รัมย งาน รังสี การ แพทย  

24. นาย ไพโรจน ทองคํา งาน แพทย แผน ไทย  

25. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี   ฝาย เวชกรรม ฟนฟู  

26. นางสาว นิศากร   เกิด แสง   ฝาย เวชกรรม ฟนฟู  

27. วาท่ี   ร . ต . อภิ ชาติ   ดี ดาน คอ ฝาย แผน งาน และ ประเมิน ผล  

28. นาย เกีย รติ พงษ ฤทธิ์ ศักดิ์ งาน เวช ระเบียน  

29. นาย สมคิด พรหม รักษา งาน ศูนย คอมพิวเตอร   ( แทน นาย ภาณุ    ภักดี สาร )  

30. นา งอิษญาฎา คํา แกว งาน พัสดุ  

31. นาง พงศ ว ริ นทร นันท กร งาน หนวย จาย กลาง  



32. น นาง ภัทร า ประดิษฐ ศิลา งานการ เงิน  

33. นาง ว รา ภรณ เสนา นุช งาน ซักฟอก  

ราย ชื่อ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม    

1. วาท่ี   ร . ต . เดชา   สาย บุญ ตั้ง ฝาย บริหาร งาน ท่ัวไป   ( อบรม ผู บริหาร ระดับ กลาง )  

วาระ ที่    1    เร่ือง แจง เพ่ือ ทราบ  

1.1 วิสัย ทัศน   พันธ กิจ   นโยบาย ดาน คุณภาพ   ผู อํานวย การ โรง พยาบาล  

1.2 ราย ละเอียด การเต รี ยม รับ การ เย่ียม สํารวจ   วัน ที่   15-16   ส . ค .2561     นพ . สันทัด  

1.3 ระบบ บริหาร ความ เส่ียง   โปรแกรม บริหาร ความ เส่ียง  

ให หัวหนา หนวย งาน บันทึก ผล การ ทบทวน อุบัติ การณ ใน โปรแกรม  ดวย  VERSIONใหม  สุด  7สค61          

สามารถ เลือก รายงาน ท่ี หนวย งาน เกี่ยวของ ถูก อาง ถึง ได   

1.4 PCT    การ สงlab   ดวน    

1.5 ระบบ สิ่ง แวดลอม   ความ ปลอดภัย   และ การ จัดการ เครื่อง มือ   

1. ผล การ สอบ เทียบ เครื่อง มือ แพทย  เมื่อ  22  พ . ค .2561  โดย สํานักงาน สนับสนุน บริการ เขต  8  จํานวน              

18  รายการ  121  เครื่อง  ผาน เกณฑ คาที่ ยอมรับ ได  100%  ปญหา ที่ พบ  คือ  เจา หนาที่ นอย  ทําให                  

มี เครื่อง มือ บาง รายการ ไม ได สอบ เทียบ  เชน  เครื่อง ดมยา  ได มี การ ติดตาม ประสาน งาน สอบ เทียบ เครื่อง      

มือ   สสจ . เลย   เพ่ือ ดําเนิน การ สอบ เทียบ เครื่อง ดม ยา ตอ ไป  

2. มี การ ปรับปรุง ศูนย บริการ บํารุง รักษา เครื่อง มือ แพทย และ ศูนย สํารอง เคร่ือง มือ แพทย  กรณี เคร่ือง มือ  

แพทย ใน หนวย งาน ท่ี ไม ได ใช บอย   นํา มา จัด เก็บ ที่ ศูนย เครื่อง มือ ได   

3. การ ปรับปรุง ระบบ ชอง ทางการ สื่อสาร  ขอมูล  ความ คิด เห็น ของ ผูรับ บริการ  มี การ ติด ต้ัง  ตู รับ ความ คิด        
เห็น   เรื่อง รอง เรียน หรือ แนะนํา บริการ ที่ อาคาร อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน   หนา หอง   X-RAY  

1.6 ระบบ ควบคุม การ ติด เชื้อ ใน โรง พยาบาล  พญ . สุขุมาล  ให เจา หนาท่ี ทุก คน เขาไป บันทึก ประวัติ  ตรวจ สุขภาพ      

ประจํา ป   ใหweb   รพ   

1.7 ระบบ ยา   ภญ . ดา ริน  

1.8 ระบบ สารสนเทศ   ทพ . กฤษ ดา พันธ  

● ความ ปลอดภัย ของ เวช ระเบียน ท้ัง ใน รูป เอกสาร และ โปรแกรม   HOSxP  

1.9 ระบบ พัฒนา บุคลากร   ภญ . อัญชลี  

1. ทบทวน   JS   JD   นํา   JD   ไป จัด ทํา คํา ส่ัง แตง ตั้ง มอบ หมาย งาน   กรณี ที่ มี การ ปรับ ทําให เปน ปจจุบัน  

2. การ สอน งาน ให บุคลากร ใหม   ทุก หนวย งาน ตอง ทํา   OJT   ภายใน หนวย งาน เอง  

3. การ รับ ฟง เสียง สะทอน โดย มี ตัวแทน หนวย งาน เปน หลัก ใน การ จัด ทําการ ประเมิน ของ ทุก หนวย งาน ที่ 

เปน หนวย งาน บริการ ทาง ค ลิ นิค   เพ่ือ ตอบ สนอง วิสัย ทัศ ของ โรง พยาบาล  

4. การ สง เสริม ให บุคลากร ใน หนวย งาน มี ลักษณะ ตาม คา นิยม องคกร   4   ประการ  

5. ชวย กระตุน บุคลากร ใน หนวย งาน เขาไป ประเมิน ความ พึง พอใจ ใน การ ทํางาน   ป   61   
 

วาระ ที่   2   เร่ือง รับรอง รายการ ประชุม    ครั้ง ที่   10   /   2561  

มติ ที่ ประชุม       รับ ทราบ  
 

https://docs.google.com/document/d/1KnADr6GlfHwLcam8geU1gTQgD3eKVX-zDMpF-rkMhpk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B-9XwbS91QRpUEoyZXQwc3RJaEk
https://docs.google.com/document/d/1A8dpOV1DpCgnZKw-BHfaYn2qNpwCPM2nyxa-N8s-ghk/edit


วาระ ที่   3   เร่ือง ติดตาม / เร่ือง เพ่ือ พิจารณา  

3.1 เรื่อง  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

3.2 เรื่อง  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  

 
 

วาระ ที่   4   เร่ือ งอื่นๆ  

4.1   

ประชุม ครั้ง ตอ ไป   วัน ท่ี  

ปด ประชุม เวลา   

 

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

            ( อภิ ชาติ    ดี ดาน คอ )                    ( สันทัด    บุญ เรือง )  

        ผู บันทึก รายงาน การ ประชุม     ผู ตรวจ รายงาน การ ประชุม  


