
บันทึก การ ประชุม บริหาร คุณภาพ  

ครั้ง ท่ี   1   ปงบประมาณ   2563  

หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

วัน ที่   24   ตุลาคม   พ . ศ .2562   เวลา   14.00   น .  

 

  ราย ช่ือ กรรมการ ผู เขา รวม ประชุม    

1. นพ . สันทัด   บุญ เรือง   ประธาน กรรมการ  

2. พญ . ทิพ พา วดี   สืบ นุ การณ   กรรมการ  

3. ภญ . ดา ริน   จึง พัฒนา วดี   กรรมการ  

4. น . ส . เยาวพา สิงห สถิต กรรมการ  

5. นาง วิมล มาศ พงษ อํา นว ยกฤต กรรมการ  

6. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี กรรมการ  

7. นาง อัญชลี   พิมพ รัตน กรรมการ  

8. พญ . สุขุมาล   หุน ทนทาน กรรมการ  

9. ทพ . กฤษ ดา พันธ จัน ทนะ กรรมการ  

10. นาย สุร ชัย สิทธิ ศักดิ์ กรรมการ  

11. นาง สุขใจ ชอ รักษ กรรมการ  

12. วาที่   ร . ต . อภิ ชาติ ดี ดาน คอ กรรมการ และ เลขานุการ  

 

ราย ช่ือ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม  

1. ไมมี  

 

วาระ ที่    1    เร่ือง   QMR   แจง เพื่อ ทราบ  

1.1 เร่ือง    ราย ละเอียด เตรียม รับ การ เยี่ยม สําหรับ กิจกรรม หลัง การ รับรอง กระบวนการ คุณภาพ   โดย   สรพ .  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให กรรมการ รวม กัน ศึกษา ขอ เสนอ แนะ ใน การ   Re-Act   เพื่อ นํา มา วิเคราะห  

พรอม จัด ทํา แผน ยุทธศาสตร  

1.2   การ จัด กลุม กรรมการ / ทีม งาน แยก ตาม ระบบ การ บริหาร งาน เปน   7   กลุม   ดังนี้  

1. กรรมการ ประสาน งาน ระดับ อําเภอ   ( คปสอ . ดานซาย )   

2. กรรมการ บริหาร โรง พยาบาล    ประกอบ ดวย   7   กรรมการ   ไดแก  

2.1 กรรมการ บริหาร การ เงิน การ คลัง และ ทรัพยากร สุขภาพ   (CFO)  

2.2 กรรมการ บริหาร   รพร . ดานซาย   (HOS)  

2.3 กรรมการ ศูนย จัด เก็บ ราย ได   (FIN)  

2.4 กรรมการ ควบคุม ภายใน   (IAC)  

https://drive.google.com/drive/folders/1H3wkYsZyyzQJEZz-kUDhEG5Hy6cDQgVs
https://drive.google.com/drive/folders/1R4ETL3dT6RbyWhVqEsTUoQO8ukp0uRp_


2.5 กรรมการ บาน พัก   (HOM)  

2.6 กรรมการ สวัสดิการ   (WEL)  

2.7 กรรมการ พัฒนา โรง พยาบาล คุณธรรม   (MOR)  

3. กรรมการ สง เสริม ระบบ คุณภาพ    ประกอบ ดวย   10   กรรมการ   ไดแก  

3.1 กรรมการ บริหาร คุณภาพ   (QMT)  

3.2 กรรมการ พัฒนา คุณภาพ คลินิก บริการ   (PCT)  

3.3 กรรมการ งาน แม และ เด็ก   (MCH)  

3.4 กรรมการ ควบคุม และ ปองกัน การ ติด เชื้อ ใน โรง พยาบาล   (ICC)  

3.5 กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง   (RMT)  

3.6 กรรมการ พัฒนา บุคลากร   (HRD)  

3.7 กรรมการ เภสัชกรรม และ การ บําบัด   (PTC)  

3.8 กรรมการ สารสนเทศ   (IMT)  

3.9 กรรมการ สราง ความ เขม แข็ง ระบบ บริการ ปฐม ภูมิ (PEC  :  Primary  Care  Empowerment            

Committee)  

3.10 กรรมการ สิ่ง แวดลอม และ ความ ปลอดภัย   (ENV)  

4. กรรมการ รวม จาก ชุมชน    ประกอบ ดวย   2   กรรมการ   ไดแก  

4.1 กรรมการ มูลนิธิ   รพร . สาขา ดานซาย   (CPH)   

มติ ที่ ประชุม    เสนอ ให เพิ่ม จํานวน กรรมการ จาก ชุมชน และ กําหนด บทบาท เพิ่ม เติม ใน สวน ของ   

Clinical   Governanace  

4.2 กรรมการ บริหาร เงิน และ ทรัพยสิน ที่ มี ผู บริจาค   (EDO)  

5. กรรมการ สนับสนุน   ไดแก   กองทุน สวัสดิการ รวมใจ   ( กลุม ลูกจาง )  

6. ศูนย บริหาร คุณภาพ   

7. หนวย งาน ภายใน โรง พยาบาล   23   หนวย งาน  

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ   

วาระ ที่   ๒    เร่ือง รับรอง  รายการ ประชุม   ครั้ง ท่ี   ๑1   ปงบประมาณ   2562  

มติ ที่ ประชุม      รับ ทราบ  

1. การ เรียน รู  

 

วาระ ที่   ๓   เร่ือง ติดตาม / เรื่อง เพื่อ พิจารณา  

3.1   การ ติดตาม ขอมูล ตัว ช้ี วัด ระดับ โรง พยาบาล ปงบประมาณ   2562   เดือน   กันยายน   2562  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให มี ตัว ช้ี วัด ระดับ โรง พยาบาล   2   ชุด   ดังนี้  

1. ตัว ชี้ วัด ตาม แผน ยุทธศาสตร  

2. ตัว ชี้ วัด สําคัญ ระดับ โรง พยาบาล   ( รวม    PA   จาก จังหวัด    17   ตัว ชี้ วัด ดวย )  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-9XwbS91QRpNWZKSzMzZUFWU3c
https://drive.google.com/drive/folders/1j8lpkjCTGRc0GUiLDgNQcQlsfhNHSkPm
https://drive.google.com/drive/folders/0B-9XwbS91QRpfmRjUzNWNTAtU1AzY0ZVTXdpMHpLc2haN2k4cFJ5Y3VsTF95WGRNUTUtOFE
https://docs.google.com/document/d/16XkzYZWz6EEibEXZvfYh-hgTZ8X5f4ZPGpxJCSqIk8Q/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jOoyqb5j29P73ITwXda60MQoynar-yotpFlNWdsYbTQ/edit#gid=2076801884
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSA1cpXN_4rtRgQLN7o76cRukf82Z5TcrbLgOtQoZK0/edit#gid=615902084


3.2   ทบทวน แผน ยุทธศาสตร ป   63-67   

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให กรรมการ ผูรับ ผิด ชอบ ตัว ช้ี วัด   จัด ทํา กลยุทธ และ โครงการ ให แลว เสร็จ   และ รวม ประชุม  

เพ่ือ ทบทวน ใน วัน ท่ี   31   ตุลาคม   2562   

ตาม ลิงค  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhtH6_Gs0prTmncYydzles50txdnJqFqHaAD 

DlPcDME/edit#gid=1410646417  

 

   วาระ ที่   ๔   เร่ือ งอ่ืนๆ  

1. ประชุม   หัวหนา / รอง หัวหนา   ประจํา เดือน พฤศจิกายน   2562   กําหนด เปน วัน ที่   12   พฤศจิกายน   2562  

2. เร่ือง  

 

ประชุม คร้ัง ตอ ไป    วัน พฤหัสบดี ที่   28   พฤศจิกายน   2562  

ปด ประชุม เวลา   18.00   น .  

 

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

         (   วาท่ี   ร . ต . อภิ ชาติ   ดี ดาน คอ   )        (   นพ . สันทัด    บุญ เรือง   )  

          ผู บันทึก รายงาน การ ประชุม       ผู ตรวจ รายงาน การ ประชุม  

https://docs.google.com/document/d/1TCvrTHDt9lsPoreguN8p_dzDMgUnVYBC3YGUtxn_yyo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhtH6_Gs0prTmncYydzles50txdnJqFqHaADDlPcDME/edit#gid=1410646417
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GhtH6_Gs0prTmncYydzles50txdnJqFqHaADDlPcDME/edit#gid=1410646417

