
บันทึก การ ประชุม หัวหนา หนวย งาน  

วัน ท่ี    14   ม . ค .   พ . ศ .2563   หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

ครั้ง ที่   1   ปงบประมาณ   2563  
 

  ราย ชื่อ ผู เขา รวม ประชุม    

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

2. พญ . ทิพ พา วดี สืบ นุ การณ ฝาย เวช ปฏิบัติ ท่ัวไป  

3. นพ . สันทัด บุญ เรือง ฝาย เวช ปฏิบัติ ทีัว ไป  

4. พญ . สุขุมาล            หุน ทนทาน                   ฝาย เวช ปฏิบัติ ทั่วไป  

5. นาง สุขใจ   ชอ รักษ กลุม งานการ พยาบาล  

6. นาง พร พิไล             นิยม ถิ่น งานการ พยาบาล อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และ นิติ เวช  

7. นาง วิมล มาศ   พงษ อํา นว ยกฤต   งานการ พยาบาล ผู ปวย ใน   1  

8. นางสาว เยาว ฤทธิ์    สุวรรณ สิงห                    งานการ พยาบาล ผู ปวย ใน1  

9. นาง ณัฐิ ยา ดี ดาน คอ งานการ พยาบาล ผู ปวย ใน   2  

10. นาง สัน ทนา ศรี พรหม งานการ พยาบาล ผู ปวย ใน   3  

11. นาง คุณา รักษ มณี นุษย งาน งานการ พยาบาล ผู ปวย นอก  

12. นาง สุนทรี ยา ศิขริน ว รา นนท งานการ พยาบาล ผู ปวย ผาตัด และ วิสัญญี พยาบาล  

13. นาง ศิว าพร             ดอก นาค                      งานการ พยาบาล ผู ปวย ผาตัด และ วิสัญญี  

14. นางสาว ลา วรรณ      ศรี บุตร ตา งานการ พยาบาล ผู คลอด  

15. นาง สิริ พร สิทธิ ศักดิ์ งาน สุขภาพ จิต และ ยา เสพ ติด  

16. นาง นภา พร ภักดี สาร งาน โภชน ศาสตร  

17. นางสาว เยาวพา   สิงห สถิตย                        กลุม งาน บริการ ดาน ปฐม ภูมิ และ องค รวม  

18. นาง สุวิมล         ศรี แสง                             กลุม งาน บริการ ดาน ปฐม ภูมิ และ องค รวม  

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

20. ภญ . อัญชลี   พิมพ รัตน ฝาย เภสัชกรรม ชุมชน  

21. นางสาว สุ วรรณี       วัง คีรี                          งานการ พยาบาล หนวย ควบคุม การ ติด เชื้อ และ งาน จาย กลาง  

22. ทพ . กฤษ ดา พันธ   จัน ทนะ งาน ทันต กรรม  

23. นาง สุ ริน ทร สอน ศรี ยา งาน เทคนิค การ แพทย และ รังสีวิทยา  

24. นาย ธน ภัทร            ต . ประดิษฐ                   งาน เทคนิค การ แพทย และ รังสีวิทยา  

25. นาย สุร ชัย              สิทธิ ศักดิ์                      ฝาย งาน บริหาร ท่ัวไป  

26. นาย เกีย รติ พงษ      ฤ ทธิ ศักดิ์                        งาน เวช ระเบียน และ สถิติ  

27. นาย ภานุ              ภักดี สาร                        งาน ศูนย คอมพิวเตอร และ โสต ทัศนูปกรณ  

28. นาย ไพโรจน ทองคํา งานการ แพทย แผน ไทย  

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

30. นางสาว นิศากร       เกิด แสง                        ฝาย เวชกรรม ฟนฟู  

31. วาท่ี   ร . ต . อภิ ชาติ   ดี ดาน คอ ฝาย แผน งาน และ สาธารณสุข  



32. นา งอิษญาฎา คํา แกว งาน พัสดุ  

33. นาง ภัทร า          ประดิษฐ ศิลา                    งานการ เงิน  

 

ราย ชื่อ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม    

-  

วาระ ที่    1    เร่ือง แจง เพ่ือ ทราบ  

1.1 เรื่อง  
 

วาระ ที่   2   เร่ือง รับรอง รายการ ประชุม   

  ไมมี  
 

วาระ ที่   3   เร่ือง ติดตาม / เร่ือง เพ่ือ พิจารณา  

3.1 ทบทวน  แผน ยุทธศาสตร โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ดานซาย   ปงบประมาณ   2563-2567  

3.2 การ ปรับ เปลี่ยน ทีม ประสาน และ ชี้แจง แผน ปฏิบัติ การ ทีม ประสาน  

● ทีม ประสาน   มีชื่อ เปน ทางการ   คือ   กรรมการ สง เสริม ระบบ คุณภาพ  

กรรมการ สง เสริม ระบบ คุณภาพ   ที่ มี การ เปลี่ยน ชื่อ   มี ดังนี้  

○ กรรมการ สราง เสริมสุข ภาพ ชุมชน   (HPC)   เปล่ียน เปน  

กรรมการ สราง ความ เขม แข็ง ระบบ บริการ ปฐม ภูมิ   

(PEC   :   Primary   Care   Empowerment   Committee)  

○ กรรมการ จัดการ ความ รู   (KMT)   เปล่ียน เปน   

กรรมการ สง เสริม การ เรียน รู   (KMT   :   Knowledge   Management   Team)  

● ช้ีแจง แผน ปฏิบัติ การ ทีม ประสาน  

○ กรรมการ สราง ความ เขม แข็ง ระบบ บริการ ปฐม ภูมิ  

ปงบประมาณ   2563   มี จุด เนน   4   ระบบ   ทั้ง ใน   รพ . สต .   และ   ใน ชุมชน   ไดแก  

1. ระบบ ยา  

2. ระบบ ควบคุม การ แพร กระจาย เชื้อ  

3. ระบบ การ ตรวจ ทาง หอง ปฏิบัติ การ  

4. ระบบ การ ดูแล ตอ เนื่อง  

มติ ที่ ประชุม    

3.3 การ เยี่ยม ติดตาม เฝา ระวัง รอบ  1  ป ครึ่ง  สถาบัน รับรอง คุณภาพ โรง พยาบาล  ( สรพ .)  จะ มี การ เยี่ยม ติดตาม เฝา          

ระวัง รอบ   1   ป ครึ่ง หลัง จาก ผาน การ รับรอง   ใน เดือน เมษายน   2563   ให เตรียม พรอม ใน ประเด็น ตอ ไป นี้  

3.3.1 การ พัฒนา ตาม ขอ เสนอ แนะ จาก การ เยี่ยม สํารวจ ครั้ง ที่ ผาน มา  

มติ ที่ ประชุม     ให หัวหนา หนวย งาน ลง ขอมูล ใน สวน ที่ เกี่ยวของ   ให แลว เสร็จ ภายใน เดือน กุมภาพันธ  

3.3.2 จัด ทํา    hospital   profile    ตาม มาตรฐาน ใหม  

มติ ที่ ประชุม     ให หัวหนา หนวย งาน ลง ขอมูล ใน สวน ที่ เกี่ยวของ   ให แลว เสร็จ ภายใน เดือน มกราคม  

3.4 โครงการ ตาม แผน ยุทธศาสตร โรง พยาบาล   ปงบประมาณ   2563  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhtH6_Gs0prTmncYydzles50txdnJqFqHaADDlPcDME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17y1VatG3hU-ZOnbvFenZmyCD2xtic7xNcUtAsv-s08Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OiBIB_r7r-6v0oPtojS2qQWDffylKiwwDGvKEU_UotQ/edit?usp=sharing


มติ ที่ ประชุม    

3.5 การนํา เสนอ ของ หัวหนา หนวย งาน ใน แตละ เดือน  

มติ ที่ ประชุม  ให มี เวที การนํา เสนอ ของ หัวหนา หนวย งาน  โดย กําหนด หัวขอ  ปญหา ของ หนวย งาน  ผล การ          

พัฒนา คุณภาพ หนวย งาน  เดือน ละ  2  หนวย งาน  ที่ หอง ประชุม ผี ตา โขน  โดย การ วิพากษ ให เปนการ วิพากษ เชิง สราง          

สรร ดาน เทคนิค การ   นํา เสนอ และ เนื้อหา การนํา เสนอ   

3.6  

มติ ที่ ประชุม     รับ ทราบ  
 

วาระ ที่   4   เร่ือ งอื่นๆ  

4.1   

ประชุม ครั้ง ตอ ไป   วัน ท่ี   12   พฤศจิกายน   2562  

ปด ประชุม เวลา   

 

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

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

        ผู บันทึก รายงาน การ ประชุม     ผู ตรวจ รายงาน การ ประชุม  


