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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกุยบุรี  
ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุยบุรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายวิทยา   โปธาสินธุ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี   
 2.  นางสุภจิรา  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   
 3.  นางดรุณี  จับใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
 4.  นางสาวลัชนา ฉายศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 6.  นายเมธี  สิตาลรัศมี นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   
 7.  นางทรงศรี  ไชยวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 8.  นางสาวนุชจรีย ์ โล่ห์เหล็ก เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน  
 9. นายกรวิทย์  แดงโชติ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
 10. นางสาวปุณยนุช ไข่แก้ว  นักโภชนาการ     
 11. นายวัชรากรณ์ ทวีสินธุ์สนธ ิ นักวิชาการสาธารณสุข    
 12. นายธิติสรณ์  ปานชื่น  นักวิชาการสาธารณสุข    
 13. นางสาวรัดเกล้า เจริญพร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 14. นางรัชนีกร  เครือวัลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 15. นางสมหญิง  วีระจินตนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 16. นางราตรี  คงเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 17. นางนิตยา  ขาวเรือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 18. นางสาวปฤศนา พฤศชนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 19. นางปฏิมา  สร้อยทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 20. นางกชพร  คล้ายทอง พนักงานสถานที่     
 21. นางสุวรรณี   รอดนิกร  เจ้าพนักงานพัสดุ     
 22. นายพลาดร  โพธิ์ทอง  คนสวน      
 23. นายวิษณุ    จุลสวัสดิ ์ คนสวน  
 24. นายราเชนต์  โพธิ์ทอง  คนสวน      

25. นายพัชร  พืชพันธุ์  คนสวน      
26. นายศุภกร  หุ่นเก่า  คนสวน      

 27. นางสาวฐิติวรรณ ทิพย์สังวาลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 28. นางสาวพัณณิตา เชื้อชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 29. นายบุญเกิด  เสียงกล่อม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  

30. นางสาวขวัญใจ ช้างแก้ว  เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวภูร ิ  กุลานุวัติ  เภสัชกรช านาญการ    
 2.  นางสาวชุติมา เสาว์ทองหยุ่น นักกายภาพปฏิบัติการ    
 3.  นายเกรียงศักดิ์ ฐิติกูล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
 
เริ่มประชุม 14.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1 วันที่ 17 มิถุนายน 2562  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี จะเข้ามาประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) โดยมีทีมประเมิน 10 คน  จนท.สสจ. และจนท.รพ. รวม
ประมาณ 50 คน เตรียมรับการประเมิน ดังนี้ 

- ใช้ห้องประชุมใหญ่ เป็นสถานที่รับการประเมิน จัดเตรียมและท าความสะอาดห้องประชุมและห้องน้ า ใน
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 และก าหนดให้ จนท.รพ. ร่วมกันท า Big cleaning day 

- จัดเตรียมอาหาร ให้กับคณะประเมิน จ านวน 50 ที่  เบิกเงินสวัสดิการ 
- จัดเตรียมคณะกรรมการในการเดินร่วมกับทีมประเมิน ดังนี้ 

- ด้านที่ 1 คุณดรุณี และคุณรัดเกล้า 
- ด้านที่ 2  คุณเมธี และคุณกชพร 
- ด้านที่ 3 คุณวัชรากรณ์ และคุณพลาดร 
- ด้านที่ 4 คุณรัชนีกร และคุณธิติสรณ์  
- ด้านที่ 5  คุณบุญเกิด และคุณฐิติวรรณ 
- ด้านที่ 6 คุณสุภจิรา คุณราตรี และคุณสุวรรณี 
- ด้านที่ 7 คุณลัชนา คุณปุณยนุช คุณอัจฉรา และคุณรัดเกล้า 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องติดตาม 
 จากการประชุมครั้งที่ 1/2562  ได้ก าหนดให้แต่ละด้าน ท าแผนการด าเนินงานของ ปี 2562 และท า
แผนพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2562  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 สสจ.ได้ก าหนดให้โรงพยาบาล มีการตรวจประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจาการ
ท างานของบุคลากร (RAH) และประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน ส่งภายใน 7 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 



3 
 

3.2 แจ้งผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ในระบบ online ดังนี้ 

 
วาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู้ประสานงาน ได้แจ้งเรื่องการทบทวนอุบัติการณ์ส าคัญ ได้แก่เรื่องการทบทวนอุบัติเหตุจากการสัมผัส
สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน  และการทบทวนเรื่องการจัดการระบบการจราจรในโรงพยาบาล (ตามเอกสารแนบ) 
 
นัดประชุมคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ครั้งต่อไป มิถุนายน 2562 
 

             นางรัดเกล้า  เจริญพร 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           
   
         ทันตแพทย์วิทยา  โปธาสินธุ์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี 
         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

1-ระบบมาตรฐาน 
2-เกณฑ์
มาตรฐาน 

(ข้อ) 

3-ตรวจ
ประเมิน(ข้อ) 

4-คะแนนที่ต้ัง 
5-คะแนนที่

ได้ 
6-คิดเป็นร้อย
ละของด้าน 

ด้านที่ 1 ระบบการจดัการคณุภาพในโรงพยาบาล 34 34 100 85.00 85.00 

ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 

84 84 100 82.38 82.38 

ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภยัในโรงพยาบาล 52 52 100 68.24 68.24 

ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 30 30 100 86.79 86.79 

ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 22 22 100 93.81 93.81 

ด้านที่ 6 ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 19 19 100 88.75 88.75 

ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล 25 25 100 96.00 96.00 

  ค่าต่่าสุด 
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http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400001
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400002
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400002
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400003
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400004
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400005
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400006
http://164.115.27.219/hospital/report1.aspx?visitsystem=1400007

