
บันทึก การ ประชุม บริหาร คุณภาพ  

ครั้ง ท่ี   3   ปงบประมาณ   2563  

หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

วัน ที่   ๒6   ธันวาคม   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. นาง วิมล มาศ พงษ อํา นว ยกฤต กรรมการ  

5. นาง อัญชลี   พิมพ รัตน กรรมการ  

6. พญ . สุขุมาล   หุน ทนทาน กรรมการ  

7. ทพ . กฤษ ดา พันธ จัน ทนะ กรรมการ  

8. นาง สุขใจ ชอ รักษ กรรมการ  

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

ราย ช่ือ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม  

1. นาย สุร ชัย สิทธิ ศักดิ์ ประชุม   กวป .   และ   ปสน .   สสจ . เลย  

2. น . ส . เยาวพา สิงห สถิต กรรมการ  

3. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี กรรมการ  
 

วาระ ที่    1    เร่ือง   QMR   แจง เพื่อ ทราบ  

1.1 เร่ือง กรม การ แพทย สนับสนุน ระบบ  AI  ( ปญญา ประดิษฐ )  เพื่อ แปล ผล  file  ฟลม  CXR  โดย จะ ชวย ลด              

ภาระ ใน การ อาน ฟลม ของ แพทย   ให กับ กลุม   รพร . ทั้ง   21   แหง   ได นํา มา ใช โดย ไมมี คา ใช จาย  

มติ ที่ ประชุม    เสนอ ชื่อ   นาย ภาณุ    ภักดี สาร   นัก วิชาการ คอมพิวเตอร   และ   นาย ขวัญใจ   วัง คีรี   

พนักงาน การ แพทย และ รังสี เทคนิค   เขา รวม ประสาน งาน  
  

วาระ ที่   ๒   เร่ือง รับรอง รายการ ประชุม     ครั้ง ท่ี   2   ปงบประมาณ   2563  

มติ ที่ ประชุม      รับ ทราบ  
 

วาระ ที่   ๓   เร่ือง ติดตาม / เรื่อง เพื่อ พิจารณา  

๓.๑   การ ติดตาม ขอมูล ตัว ชี้ วัด ระดับ โรง พยาบาล ปงบประมาณ   ๒๕๖๓   เดือน   พฤศจิกายน    ๒๕๖๒  

ตัว ช้ี วัด ที่ ยัง ทํา   Template   ไม เสร็จ  

ยัง ไม ได ทํา  

HOS-13 โรง พยาบาล ผาน มาตรฐาน   Green   &   Clean   plus   Hospital  

https://docs.google.com/document/d/1VXoefG34ps5tQfTkLX8iOf5mHvkCz-pVRBfQtLwMq7A/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRPeHsqGN97JL2k1jXxyCo_DC29SX7OiDe3nS64ZB5I/edit#gid=2135248041
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRPeHsqGN97JL2k1jXxyCo_DC29SX7OiDe3nS64ZB5I/edit#gid=2135248041


HOS-13.1 คะแนน การ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก การ ทํางาน ของ บุคลากร ใน โรง พยาบาล  

HOS-13.2 คะแนน มาตรฐาน การ จัด บริการ อาชีว อนามัย สําหรับ โรง พยาบาล  

HOS-28 ระดับ ความ สําเร็จ ของ การ คุมครอง ผู บริโภค ใน ผู สูง อายุ และ ผู ปวย โรค เรื้อรัง  

HOS-35 รอย ละ ครุภัณฑ ทางการ แพทย ที่ มี มูลคา สูง ผาน เกณฑ การ บํารุง รักษา  การ ประเมิน ความ  

คุม คา   และ การ ประเมิน ความ เท่ียง ตรง  

ทํา แลว   แต ยัง ไม เสร็จ สมบูรณ  

HOS-02 รอย ละ ความ ครอบคลุม อยาง มี ประสิทธิผล ของ การ ดูแล รักษา ผู ปวย เบา หวาน  

HOS-10 รอย ละ ความ พึง พอใจ จาก ระบบ รับ ฟง ประสบการณ ของ ผู ปวยPatient  Experience    

Program  

HOS-11 ความ พึง พอใจ ผู ใช บริการ ใน ชุมชน   COM   Voice  

HOS-15.1 รอย ละ เด็ก   6-14   ป   ภาวะ เตี้ย  

HOS-15.2 รอย ละ เด็ก   6-14   ป   ภาวะ ผอม  

HOS-15.3 รอย ละ เด็ก   6-14   ป   ภาวะ เริ่ม อวน และ อวน  

HOS-16 ระดับ ความ สําเร็จ ของ การ ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม ท่ี เปน ภัย ตอ สุขภาพ ของ เด็ก   12-18   ป  

HOS-25.1 จํานวน รพ . สต . ท่ี ได คะแนน หมวด   4   รอย ละ   80   ขึ้น ไป  

HOS-26.1 จํานวน หมูบาน / ชุมชน มี คา   HI   นอย กวา หรือ เทากับ   5   

( ช่ือ ตัว ชี้ วัด กับ นิยาม   การ คํานวณ ไม สอดคลอง กัน   :   ชื่อ เปน จํานวน   แต คํา อธิบาย เปน รอย ละ )  

HOS-26.2 จํานวน   รพ . / รพ . สต . / โรงเรียน / ศูนย เด็ก / วัด / สถาน ท่ี ราชการ / โรงแรม   มี คา   CI   =   0   

( ช่ือ ตัว ชี้ วัด กับ นิยาม   การ คํานวณ ไม สอดคลอง กัน   :   ชื่อ เปน จํานวน   แต คํา อธิบาย เปน รอย ละ )  

HOS-26.3 จํานวน บุคลากร   ทีม   SRRT   ระดับ อําเภอ / ตําบล ได รับ การ พัฒนา ศักยภาพ   

( ช่ือ ตัว ชี้ วัด กับ นิยาม   การ คํานวณ ไม สอดคลอง กัน   :   ชื่อ เปน จํานวน   แต คํา อธิบาย เปน รอย ละ )  

HOS-29 ระดับ ความ สําเร็จ ระบบ จัดการ ความ รู ดาน สุขภาพ  

HOS-30 รอย ละ บุคลากร ผาน เกณฑ มี สมรรถนะ ดาน การ จัดการ ความ รู ดาน สุขภาพ  

HOS-31 จํานวน ผล งาน ดาน   CQI/Best   practice / มีน วัต กรรม / งาน วิจัย   ที่ มี คุณภาพ ผาน เกณฑ  

HOS-37.1 จํานวน คร้ัง ท่ี มี การ ติดตาม ตัว ชี้ วัด ระดับ โรง พยาบาล  ใน การ ประชุม กรรมการ บริหาร  

คุณภาพ  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให ผูรับ ผิด ชอบ ตัว ช้ี วัด   ดําเนิน การ ตอ ให เสร็จ สมบูรณ  

๓.๒   ทบทวน แผน ยุทธศาสตร ป   ๖๓ - ๖๗  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให ผูรับ ผิด ชอบ ดําเนิน การ จัดการ ราย ละเอียด ตางๆ   ให ครบ ถวน   และ ประสาน   

อ . ชาญ ชัย   เพ่ือ ประเมิน ตัว ช้ี วัด ท่ี ได ดําเนิน การ แลว  

๓.๓ กรรมการ พัฒนา คุณภาพ คลินิก บริการ   (PCT)  

ไมมี วาระ  

มติ ที่ ประชุม    -  

https://drive.google.com/drive/folders/1PKuxxJvZBYOfWcz_Uv81cOSmu5zJbkrr


 

๓.๔ กรรมการ งาน แม และ เด็ก   (MCH)   

1. เร่ือง งาน นิ เทศน  รพ . สต .  โดย ทีม  MCH  Board  ออก นิเทศ และ ติดตาม งาน อนามัย แม และ เด็ก และ          

เยี่ยม เสริม พลัง พัฒนา ศักยภาพ ผู ปฏิบัติ งาน  ANC,WCC,  นม แม รพ . สต .  พบ ปญหา ที่ ตอง แกไข        

ไดแก   

1.   ปรับปรุง การ ตรวจ คัด กรอง   GDM   

2.   การ คัด กรอง   2Q   ใน สมุด ฝาก ครรภ และ ลงใน   HOSxP   ทุก ราย   โดย ทํา อยาง นอย   2   ครั้ง  

-    ครั้ง ท่ี   1   ฝาก ครรภ ครั้ง แรก   ทํา ท่ี   รพ . สต . / เวช  

-    ครั้ง ท่ี   2   ฟง ผล แลป ครั้ง ที่   2   ฝาก ครรภ   32   wk   ท่ี   รพร .  

-    ครั้ง ท่ี   3   หลังค ลอด ไม เกิน   42   วัน   รพ . สต / เวช / รพ .   ที่ มารดา มา ตรวจ หลังค ลอด  

+   ทุก คร้ัง ท่ีมา ฝาก ครรภ แลว พบ ความ ผิด ปกติ   ถา ผิด ปกติ   นัด คลินิก ให คํา ปรึกษา   วัน จันทร  

หรือ พุธ  

3.   มี ปญหา ขอมูล   HDC   ไม เปน ปจจุบัน / ไม ถูก ตอง / ไม ได ทํา   จึง ได ทํา โครงการ    เสริม การ ลง ขอมูล  

งาน ฝาก ครรภ คุณภาพ   โดย เชิญ ผู เก่ียวของ มา รับ ทราบ แนวทาง ปฏิบัติ ตอ ไป  

4.   การ ตรวจ รักษา และ การ บริหาร เรื่อง ยา   เนื่องจาก   จนท .   โดย เฉพาะ   พยบ . ไม ครบ ทุก   รพ . สต .   

จึง เนน ให ประสาน งาน และ ปรึกษา ผู มี ความ รู หรือ สามารถ ชวย เหลือ ได  

5.   ไมมี การ ลง กราฟ ประเมิน โภชนาการ   ไม ใช ประโยชน ของ สมุด บันทึก สุขภาพ   ทําให ผู ปกครอง  

ไม ตระหนัก ถึง ปญหา   เจา หนาที่   รพ . สต . บันทึก ลง   HOSxP   รอ สรุป ขอมูล สิ้น ป จาก ระบบ   ไม ได  

ประเมิน ภาวะ โภชนาการ ของ เด็ก ใน แตละ ครั้ง  

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  
 

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

1. ขอ ให มี ตัวแทน กรรมการ   IC   เขา รวม ประชุม กรรมการ บริหาร คุณภาพ  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให คุณ สุ วรรณี   วัง คีรี   เปน กรรมการ บริหาร คุณภาพ   เพิ่ม เติม  
 

๓.๖ กรรมการ บริหาร ความ เส่ียง   (RMT)  

1. เร่ือง ทบทวน การ จัด หมวด ความ เสี่ยง   โดย รวม ขอมูล จาก   DS-Service,   HosOffice   และ ความ เสี่ยง  

ออนไลน  

มติ ที่ ประชุม    ขอ ให จัด หมวด ความ เสี่ยง ตาม โปรแกรม   2P   safety  
 

๓.๗ กรรมการ พัฒนา บุคลากร   (HRD)  

1. เร่ือง การ ขอ ปรับ งบ ประมาณ ใน การ จัด ทํา โครงการ พัฒนา บุคลากร   ( จิต ปญญา )   โดย ขอ ปรับ เปน คา 

ตอบแทน วิทยากร ภายนอก  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให กรรมการ   HRD   ศึกษา ขอมูล วิทยากร และ คา ใช จาย   เพิ่ม เติม และ นํา เสนอ  



การ ประชุม ครั้ง ตอ ไป  

2. เร่ือง การ ปรับ กรรมการ ราย บุคคล   เพื่อ ให เหมาะ สม กับ ภาระ กิจ งาน หลัก   โดย ขอ ปรับ คุณ พร พิมล  

อินทร ประไพ   จาก กรรมการ   HRD   ไป อยู กรรมการ   MCH   

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  
 

๓.๘ กรรมการ เภสัชกรรม และ การ บําบัด   (PTC)  

1. สืบ เนื่องจาก  ประกาศ สภา การ พยาบาล เรื่อง การ หาม พยาบาล ฉีดยา   Diclofenac   inj    จึง ขอ ปรึกษา 

ท่ี ประชุม เรื่อง แนวทาง การ ฉีดยา   Diclofenac   inj   ของ โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ดานซาย  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให แพทย เปน ผู ฉีดยา   Diclofenac   inj   โดย ให พยาบาล เปน ผู ชวย  
 

๓.๙ กรรมการ สารสนเทศ   (IMT)  

1. เร่ือง ขั้น ตอน การ ขอ เขา ถึง ขอมูล ของ ผูรับ บริการ ใน ค ลิิ นิก พิเศษ และ กรณี ที่ ตอง มี การ ปกปด ขอมูล 

การ รักษา   เสนอ ให มี ขั้น ตอน ดังนี้  

1.1. เจา หนาท่ี เขียน คํารอง ใน    แบบ การ ขอ เขา ถึง ขอมูล    สง ฝาย เวช ระเบียน  

1.2. กรรมการ บริหาร คุณภาพ / กรรมการ สารสนเทศ   พิจารณา คํารอง  

1.3. กรรมการ สารสนเทศ   เสนอ ให   ผอ .   รพร .   ลงนา มอ นุ มัติ   

1.4. ศูนย คอมพิวเตอร ปรับปรุง สิทธิ์ การ เขา ถึง ขอมูล และ แจง ให เจา หนาที่ ทราบ  

มติ ที่ ประชุม รับ ทราบ และ ให มี การ ปรับ แบบ ฟอรม ดังนี้  สวน ที่  2  ให เปน ความ เห็น ของ กรรม          

การ สารสนเทศ ,  สวน ที่  4  กําหนด ให มี ระยะ เวลา การ เขา ถึง ขอมูล สิ้น สุด ทุก วัน ที่  31  ธันวาคม            

ของ ทุก ป   และ จัด ทํา แบบ ฟอรม สําหรับ ดาวนโหลด ได จาก เวป ไซต   รพร . ดานซาย  

2. เรื่อง การ กําหนด ผูรับ ผิด ชอบ รวม ตรวจ สอบ ขอมูล  43  แฟม  และ ขอมูล เพื่อ เตรียม การ เบิก จาก      

โปรแกรม   e-claim  

2.1. ราย ชื่อ ผูรับ ผิด ชอบ การ ตรวจ สอบ ขอมูล   

2.2. ศูนย คอมพิวเตอร จะ เริ่ม ดําเนิน การ ติด ตั้ง โปรแกรม ให หนวย งาน เพื่อ ตรวจ สอบ ขอมูล ใน  

เดือน มกราคม   2563  

3. การ ตรวจ สอบ เวช ระเบียน ของ ผู ปวย ใน ครั้ง ที่  1/2563  ประจํา เดือน พฤศจิกายน  2562  มี ความ        

ถูก ตอง รอย ละ   90.40  

4. ผล การ ตรวจ สอบ เวช ระเบียน ผู ปวย ใน   ปบ งบ ประมาณ   ๒๕๖๓   ครั้ง ที่   ๑    สปสช . เขต   ๘   อุดรธานี    

(  เปนการ ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง ของ การ ให รหัส การ วินิจฉัย โรค และ รหัส หัตถการ  ไม ตรวจ คุณภาพ  

การ บันทึก เวช ระเบียน )  จํานวน  ๔๐  แฟม  พบ ความ ผิด พลาด จํานวน  12  ฉบับ  คิด เปน รอย ละ  ๓๐                  

โดย มี คา  AdjRW  เพิ่ม ขึ้น  5  ราย  คิด เปน  0.5824  RW  และ มี คา  AdjRW  ลดลง  7  ราย  คิด เปน                            

2.5905   RW    สง ผล ให มี   AdjRW   เปลี่ยนแปลง ลดลง   - ๒.0081  

https://drive.google.com/file/d/1CANqqfhYcxg2TkAFwpA_32klmgJsPqnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJWg3L5FskJ9cLndue5wQB73RuwUupaT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L3vv4FXyucGyR3RCnjFqSl0QtfvnasK6808oDR6PvQI/edit#
https://drive.google.com/file/d/1MHhR4OW9Zs9bAHqFVNvCO-w6kjxloPts/view?usp=sharing


5. การ ดําเนิน การ ปรับปรุง หอง  server  หลัก  ( อาคาร ผู ปวย นอก )  ได ดําเนิน การ ปรับปรุง  สง งาน และ          

ตรวจ รับ งาน แลว   ขณะ นี้ อยู ใน ระหวาง การ ดําเนิน การ ปรับปรุง หอง   server   สํารอง   ( อาคาร ปน สุข )  

6. การ บํารุง รักษา ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจํา ปงบประมาณ  2563  ได ดําเนิน การ แจง ให ทุก หนวย    

งาน รับ ทราบ แลว   และ จะ เริ่ม ดําเนิน การ เดือน มกราคม   2563   เปนตน ไป  

มติ ที่ ประชุม    รับ ทราบ  
 

๓.๑๒ กรรมการ ศูนย จัด เก็บ ราย ได   (FIN)  

1. เร่ือง ขอ อนุมัติ บุคลากร เขา รวม ประชุม ช้ีแจง หนวย บริการ  เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ เบิก จาย ชดเชย    

ให ถูก ตอง  ครบ ถวน  และ มี คุณภาพ  สําหรับ หนวย บริการ ที่ ขึ้น ทะเบียน ใน ระบบ หลัก ประกัน      

สุขภาพ  ประจํา ป  2563  โดย มี กลุม เปา หมาย  ไดแก  แพทย  พยาบาล  และ ผู ให รหัส การ วินิจฉัย              

โรค และ รหัส หัตถการ  โรง พยาบาล ละ ไม เกิน  6  คน  (  แบง การ ประชุม เปน  2  หอง  โดย มี หอง ประชุม              

สําหรับ  ผอ . หรือ แพทย  แยก เฉพาะ  ) ใน วัน ศุกร ท่ี  31  มกราคม  2563  ณ  หอ ประชุม มณฑา ทิพย                  

จังหวัด อุดรธานี   ( หมดเขต ลง ทะเบียน ออนไลน   27   มกราคม   2563)  

มติ ที่ ประชุม    ให เวช สถิติ เขา รวม ประชุม ดัง กลาว   แลว นํา ประเด็น ท่ี สําคัญ มา แจง ให ผู เกี่ยวของ ทราบ  
 

   วาระ ที่   ๔   เร่ือ งอ่ืนๆ  

1. ประชุม   หัวหนา / รอง หัวหนา   ประจํา เดือน มกราคม   2563   กําหนด เปน วัน ที่   14   มกราคม   2563  

● ช้ีแจง แผน ทีม ประสาน   

● การ พัฒนา ตาม ขอ เสนอ แนะ จาก การ เยี่ยม สํารวจ  

2. การ ติดตาม โครงการ ตาม แผน ยุทธศาสตร โรง พยาบาล / แผน ปฏิบัติ การ ทีม สนับสนุน / แผน ปฏิบัติ การ หนวย งาน  
 

ประชุม คร้ัง ตอ ไป    วัน พฤหัสบดี ที่   23   มกราคม   2563  

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  


