
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ครั้งท่ี 2/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 3 เมษายน ๒๕63 

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวมันตา โชติพืช  รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รพ.ศรีนครินทร์    ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางทิวาพร ศิลปเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสมจริง   เอกผักนาก  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นางเยาวภา พงศ์พุ่ม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นายบริพนธ์ เรืองอินทร์  นักกายภาพบ าบัด   กรรมการ 
๗. นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๘. นางละออทิพย์ แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๙. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิาร   กรรมการ 
๑๐. นายสิทธิชัย  พันเศษ  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัตกิาร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๒. นางนัยน์รัตน์  จันทร์เพ็ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ      
๑๓. นางสุพัฒตรา  นวลแก้ว       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ      กรรมการ      
๑๔. นางอรวรรณ์  ทวีโชติ       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ      
๑๕.  นางสุวรรณดา  สงธนู       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๖.  นายส าราญ  ทองศรีชุม         เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาววิมลทิพย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัสดุ             กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายส าราญ  ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ท าหน้าที่แทนประธาน เมื่อที่
ประชุมพร้อม ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การจัดส่งรายงาน EIA 
  1.1.1 ขอความร่วมมือให้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งรายงานภายในวันที่ 30 เม.ย.63 ประกอบด้วย  
   - มิติด้านงบการเงิน 
   - มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
   - มิติด้านการบริหารพัสดุ 
   - มิติด้านการเงิน 
   - มิติระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.2 จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (HRD)  
  - จากที่อาจารย์ผู้ประเมินจาก สรพ.ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ จัดบริการเต็มเวลาส าหรับงาน
เอ็กซเรย์และชันสูตรสาธารณสขุ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการ HRD ให้จัดเวรใน
ระบบ on call ในช่วงเวลา 16.30-08.30น. 
 

/-จากการทีห่น่วย… 



๒ 

 

 

  - จากการที่หน่วยจัดซื้อของงานเภสัชกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการซื้อยาและวัสดุเภสัชกรรม  พบว่า 
ไม่สามารถจัดท าเอกสารการแจ้งหนี้ได้ทันตามเวลา  ซึ่งเดิมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอความร่วมมือฝ่ายเภสัชกรรม 
ให้ด าเนินการจัดซื้อจนถึงเดือนกันยายน ประกอบกับนายนิวัช เมืองสง ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังส านักงาน
สาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และโรงพยาบาล
ไม่สามารถจัดหาอัตราก าลังไปทดแทนได้  ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้ทาบทามผู้ซึ่งย้ายมาใหม่ในต าแหน่ง  
นักวิชาการสาธรณสุข ทั้ง 2 ราย ซึ่งปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม ปรากฏว่า นางสาวเมริษา  
ศรีละมุล ขอท างานที่กลุ่มงานเดิมแต่ยินดีที่จะช่วยดูแลตัวช้ีวัดให้  และในส่วนของโครงการและแผนงานการ
จัดสรรเงินให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ   
  - จากกรณีดังกล่าวจึงเห็นควรขอเพิ่มบุคลากรในต าแหน่ง เจ้าพนนักงานพัสดุ เพื่อให้ด าเนินการ
จัดซื้อยาและวัสดุเภสัชกรรม เพื่อให้ทันเวลา 
  - จากการที่ต้องจัดเวรชันสุตสาธารณสุขและงานรังสีวิทยา ในระบบ on call และประกอบกับ
นายสิทธิชัย  พันเศษ  มีทักษะในการประสานงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาลค่อนข้างสูง  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของงานเอ็กซเรย์เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  จึงขอให้นายสักก์เสฏฐ์  อ่อนด า ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจ างานเอ็กซเรย์  โดยในช่วงที่ นางสาวรชดา  เหล็มสะ ลาคลอดบุตร  ให้นายสักก์เสฏฐ์  อ่อนด า 
ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องยาและให้มาช่วยงานเอ็กซเรย์ในกรณีที่มีเคส และนายสิทธิชัย  พันเศษ ลาหรือไปราชการ 
  - ในเดือนพฤษภาคมจะมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเติม เพื่อให้มาปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาล  โดย
ในเบื้องต้นให้ปฏิบัติงาน ณ ห้องผู้ป่วยใน  โดยหมุนอัตราก าลังจากผู้ป่วยในมาปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก  หรือ
ตามความเหมาะสมของกลุ่มการพยาบาล  และสามารถเพิ่มเติมพยาบาลได้อีก 2-3 คน เพื่อทดแทนอัตราก าลังที่
จะว่างลงและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 20-1/๒๕63 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
 มีการแก้ไข  1.หน้าที่ 3 ข้อที่ 4.1.2 อสม.10 ปี แก้ไขเป็น อสม. และเพิ่มข้อมูล สิทธ์ิในการรักษา ใน
สิทธ์ิของเจ้าตัวเองฟรี ครอบครัวจ่าย 50% ของส่วนเกิน (ในส่วนของส่วนเกินมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิฯ 
ท าการศึกษาระเบียบให้ชัดเจน) 
       2.หน้าที่  4 ข้อ 4.2.4 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณธรรณจริยธรรม แก้ไขเป็น 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม  
       3. หน้าที่ 4 ข้อที่ 4.2.4 บรรทัดที่ 7 กิจกรรมนัย  แก้ไขเป็น กิจกรรมวินัย 
       4. หน้าที่ 6 ขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 2 ต าแหน่ง  แก้ไขเป็น ขออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 2 ต าแหน่ง  โดยใช้เงินบ ารุงเป็นค่าจ้างในการจ้างลูกจ้างรายวันตามต าแหน่งดังกล่าว 
       5. หน้าที่ 6 ข้อที่ 6.2 บรรทัดที่ 6 ใบสมัครไม่ต้องผ่านคณะกรรม แก้ไขเป็น ใบสมัครไม่
ต้องผ่านคณะกรรมการ     

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
3.๑ สืบเน่ืองจาก 5.2 การบริหารจัดการด้านพัสดุ 
นายส าราญ  ทองศรีชุม : การจ้างเจ้าพัสดุจ านวน 2 ต าแหน่ง ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 

2 เมษายน 2563 ซึ่งได้เริ่มท าสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 
นางสาววิภาดา  คงย้อย และ นางสาวสิมาพร สงนุ้ย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔… 



๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่องจากการประชุมภายนอก 
     4.1.1 จากการประชุม กวป./คณะกรรมการด้านบริหาร สสจ.พัทลุง 
  -ไม่มีข้อมูล- 

    4.1.2 เรื่องวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ 
           -ไม่มีข้อมูล- 

4.๒ เรื่องของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
     4.2.1 สถานการณ์การเงิน 
     นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว :  สถานะทางการเงิน 30 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
4.3 เรื่องของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
   นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : เครื่องปรับอากาศห้อง sever ไม่ท างาน 1 ตัว ซึ่งอาจท าให้ส่งผลกระทบได้ 

โดยต้องด าเนินการซ่อมโดยการเร่งด่วน  
  มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบงานบริหารทั่วไปด าเนินการ 
 

4.4 เรื่องของกลุ่มการพยาบาล  
 -ไม่มี- 
4.5 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
   นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : การตรวจมะเร็งปากมดลกู  เนื่องจากก่อนหน้าโรงพยาบาลพัทลุงไม่ได้เรียกเก็บ

ค่าบริการดังกล่าว แต่หลังจากนี้จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ แต่ด้วยทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ตั้งงบในส่วนนี้ไว้  
จึงอาจส่งผลกระทบได้  

มติท่ีประชุม รับทราบ  และน าเข้าที่ประชุม คปสอ. 
 

4.6 เรื่องของกลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข 
  -ไม่มี- 
๔.7 เรื่องของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

 4.7.1 โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล  
    นางสมจริง  เอกผักนาก : โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยให้ป่วยเรื้อรังที่มีอาการคงที่และ
สมัครใจที่จะรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับยาที่ร้านยา ซึ่งในเขตอ าเภอศรีนครินทร์มีร้านยาที่
เข้าร่วมโครงการ 3 ร้าน ดังนั้นอาจจะมีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีนครนิทรร์ีเฟอรไ์ปโรงพยาบาลพัทลุง  ถ้ามีการมารับ
ยาที่ร้านยา  ค่าใช้จ่ายค่ายา ที่ เกิดข้ึนหากมากกว่าค่ารีเฟอร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต้องจ่ายเงินชดเชยให้
โรงพยาบาลพัทลุง  โดยในช่วงปลายปีงบประมาณจะมีการรวบรวม และจะต้องจ่ายเป็นยาในมูลค่าที่เท่ากัน 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 4.7.2 การรีเฟอร์คนไข้เรื้อรังกลับบ้าน 
     นางสมจริง  เอกผักนาก : การรีเฟอร์คนไข้เรื้อรังกลับมารักษาต่อที่ รพช.โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งรพช.
ต้องพิจารณาเองเพราะอาจมียาบางรายการ ไม่ได้เป็นยาในบัญชี และต้องประชุมพิจารณายาเหล่าน้ันเข้าในบัญชียา 
ของ รพช. รวมทั้งจัดซื้อ เพื่อให้มีจ่ายให้ผู้ป่วย  ซึ่งรายละเอียดให้น าให้เข้าที่ประชุมในกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด อีกครั้งใน 1-2 สัปดาห์ ข้างหน้า และจะขอเชิญ ผู้อ านวยการเข้าร่วมด้วย 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 /๔.8 เรื่องของกลุ่มงานประกัน… 



๔ 

 

 

 

 ๔.8 เรื่องของกลุ่มงานประกัน 
  -ไม่มี- 

 

๔.9 เรื่องของฝ่ายทันตกรรม 
   4.9 Fee Schedule ของงานทันตกรรม และหญิงตั้งครรภ์ 

นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : เนื่องจากได้รับจัดสรรในส่วนของงบค่าใช้สอยในส่วนของงานทันตกรรม 
โดยเป็นของ รพสต.จ านวน 28,850 บาท แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นของ รพสต.ใดบ้าง และขอหารือในที่
ประชุมในการหักค่าใช้จ่ายของ รพสต. หรืออาจจะโอนเงินให้ทั้งจ านวนได้หรือไม่ เพราะเป็นในส่วนของค่าแรง
รวมอยู่ด้วย 

นายส าราญ  ทองศรีชุม : ต้องดูงบ PP ก่อน ในส่วนของวัสดุทันตกรรมใช้ไปเท่าใด 
มติท่ีประชุม รับทราบ และน าเข้าที่ประชุม คปสอ. 

 
๔.10 เรื่องของงานรังสีการแพทย์ 

  -ไม่มี- 
  

 4.11 เรื่องของงานกายภาพบ าบัด 
  -ไม่มี- 
 

 4.12 เรื่องของงานแพทย์แผนไทย 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 5.1 การใช้รถ 
 นายส าราญ  ทองศรีชุม : เนื่องจากมีการขออนุญาตใช้รถไม่เป็นระบบ ท าให้บางครั้งไม่สามารถด าเนินการ
ให้บริการได้ 
  มติท่ีประชุม  ให้ทุกหน่วยงานเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ในสัปดาห์ถัดไป ส่งทุกวันศุกร์  
ก่อนเวลา 15.00 น.  ยกเว้นกรณีฉุกเฉินให้แจ้งยังหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโดยตรง เพื่อท าการประสานต่อยัง
พนักงานขับรถยนต์ และในการใช้รถในแต่ละครั้ง  ขอความร่วมมือให้ผู้ขอใช้รถร่วมเดินทางไปด้วย   
  

 5.2 การใช้รถรีเฟอร์ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิค 
  มติท่ีประชุม อนุมัติให้ใช้รถพยาบาลหมายเลขทะเบียน กง 2703 พท 
  

 5.3 การขึ้นเวรนอกเวลาราชการ (on call) ของพนักงานขับรถยนต์ 
 นายส าราญ  ทองศรีชุม : ให้พนักงานขับรถยนต์ข้ึนปฎิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ (on call)  
  มติท่ีประชุม อนุมัตใิห้ข้ึนปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และ
หากไม่สามารถติดต่อพนักงานขับรถยนต์ได้  ให้แจ้งหัวหน้าบริหารรับทราบโดยตรง และให้อยู่ประจ าอยู่ที่
โรงพยาบาล แต่หากไม่สามารถประจ าที่โรงพยาบาล ต้องมาปฎิบัติงานให้ทันภายใน 15 นาที  โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนกรณีไม่มีเคส และมีเคส 1 ครั้ง ได้รับค่าตอบแทนครึ่งเวร และกรณีมีเคสตั้งแต่ 2 เคส ข้ึนไป ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเต็มเวร 
 
 

/5.3 การเซ็นเอกสาร... 
 



๕ 

 

 

5.3 การเซ็นเอกสารบิลน้ ามันนอกเวลาราชการ 
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : เนื่องจากมีปัญหาของน้ ามันรถหมดในช่วงเวลานอกราชการ ท าให้ไม่

สามารถให้บริการ และเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการผู้ป่วย จึงมอบหมายให้ แพทย์ประจ าเวร หัวหน้างาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินในแต่ละเวร สามารถเซ็นใบสั่งจ่ายน้ ามันได้ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหแ้พทย์ประจ าเวร หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินในแต่ละเวร สามารถเซ็นใบสั่ง
จ่ายน้ ามันได ้

5.4 การลงชื่อเวลาการปฏิบัติงาน  
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : เสนอให้มีการเซ็นช่ือลงเวลาการปฏิบัติงานในจุดเดียวคือส่วนกลาง 

(ใต้บันได ช้ัน 1) โดยแบ่งการสมุดเซ็นออกเป็น 4 เล่ม ประกอบด้วย 
   - สมุดลงเวลาราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
   - สมุดลงเวลา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว แบบรายเดือน 
   - สมุดลงเวลา ลูกจ้างช่ัวคราว(รายวัน) 
   - สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ OT เวรเช้า บ่าย ดึก   
 มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
5.5 การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (on call) ของงานเอ็กซเรย์และงานชันสูตรสาธารณสุข  
 นายส าราญ  ทองศรีชุม : เนื่องจากอาจารย์ผู้ประเมินจาก สรพ. ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ 

จัดบริการเต็มเวลาส าหรับงานเอ็กซเรย์และเทคนิคการแพทย์(ชันสูตร) ตลอด 24 ช่ัวโมง  จึงมีความจ าเป็นต้องให้
ทั้ง 2 กลุ่มงานข้ึนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 มติท่ีประชุม  อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ  และอนุมัติให้
บุคลากรงานเอ็กซเรย์ และงานเทคนิคการแพทย์(ชันสูตร) ข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (on call) ในเวร  
บ่าย-ดึก ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีไม่มีเคส และมีเคส 1 เคส ได้รับ
ค่าตอบแทนครึ่งเวร และกรณีมีเคสตั้งแต่ 2 เคส ข้ึนไป ให้ได้รับค่าตอบแทนเต็มเวร 

5.6 ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ของงานผู้ป่วยในและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 นายส าราญ  ทองศรีชุม : เนื่องจากมีการใช้ค่าบริการโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เกินจ านวนวงเงิน

ที่ตั้งไว้ และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในส่วนของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 มติท่ีประชุม   อนุมัติ โดยมอบหมายหัวหน้างานให้เปลี่ยนช่ือผู้ใช้บริการและผู้ถือครองเป็นสิทธ์ิ

ของหัวหน้างานแต่ละงาน  โดยให้ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 800 บาท หากไม่เปลี่ยนช่ือผู้ครองเป็นหัวหน้าให้ใช้แบบเติม
เงินในวงเงินไม่เกิน 300 บาท และให้ตั้งค่าการใช้บริการผู้ป่วยในและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรเข้า-ออก 
และให้จัดทะเบียนคุมการใช้งานของแต่ละหน่วยงานด้วย 

5.7 การท าความสะอาดงานกายภาพ 
 นายบริพนธ์  เรืองอินทร์ : เนื่องจากงานกายภาพเพิ่งเปิดการให้บริการ และไม่มีเจ้าหน้าที่ท าความ

สะอาดที่ชัดเจน 
 มติท่ีประชุม  อนุมัติ โดยมอบหมายให้พนักงานท าความสะอาดงานกายภาพจ านวน 3 วันใน

หนึ่งสัปดาห์  และให้เก็บขยะทุกวัน 
ระเบียบวาระที่ 6 วาระทีมคร่อมสายงาน 

 6.1 การแบ่งระดับความเสี่ยง (ทีม RM) 
นายชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  :2/2563 ความเสี่ยง E-I ที่ต้องท า RCA จ านวน 8 เรื่อง ข้อร้องเรียนจ านวน 9 เรื่อง ส่งให้

ผู้รับผิดชอบทบทวน ในระดับ G H I  มีทั้งหมด 9 เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุฉุกเฉิน และฝ่าการพยาบาล  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

/6.2 การประเมิน HA… 




