
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ครั้งท่ี 1/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบด ีท่ี 28  มกราคม  ๒๕64   
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผอ.รพ.ศรีนครินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางทิวาพร ศิลปเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสมจริง   เอกผักนาก  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางละออทิพย์ แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๗. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิาร   กรรมการ 
๘. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ 
๙. นางประภาพร  เส้งสุ้น         นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ           กรรมการ      
๑๐. นางอรวรรณ์  ทวีโชติ       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ      
๑๑.  นางสุวรรณดา  สงธนู       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๒.  นายบริพนธ์ เรืองอินทร์  นักกายภาพบ าบัดปฎิบัติการ  กรรมการ  
๑๓.  นางพัชนี  อนุมณี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ 
๑๔. นางสุวันทนีย์  ทวีตา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๑๕. นายโชติ  ช่วยเนียม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ       
16. นางสาววิมลทิพย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัสดุ             กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสิทธิชัย  พันเศษ  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ      ติดราชการ  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ท าหน้าที่เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาล 

นางสาววสี  หวานแก้ว : เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาล
คณะท างานชุดเดิมมีการโยกย้าย  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายช่ือเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งรายช่ือ
คณะกรรมการชุดใหม่ เป็นการระบุโดยต าแหน่งประกอบด้วย (ดังรายละเอียดแนบ 1) 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

 1.2 ค่าตอบแทน ฉ.11  
นางสาววสี  หวานแก้ว :  เนื่องจากข้าราชการได้รับจัดสรรเงินจากเงินงบประมาณ

ค่าตอบแทน ฉ.11 ในส่วนของเดือนตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของลูกจ้าง
ไดร้ับค่าตอบแทน ฉ.11 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 และจากสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ฯ ซึ่งอยู่ระดับที่ดี  เพื่อให้ลูกจ้างของโรงพยาบาลได้รับสิทธิเท่าเทียมกับข้าราชการจึงขอพิจารณา
ค่าตอบแทน ฉ.11 ให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 4 เดือน  

มติท่ีประชุม: อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ข้าราชการ/ลูกจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่
เดือนมิ.ย.-กย. 2563  

/1.3 การใช้สื่อ 



๒ 

 

 

1.3  การใช้สื่อโซเชียล 
นางสาววสี  หวานแก้ว : การใช้สื่อโซเชียลของบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ หากเป็น

เวลาราชการให้ระมัดระวังในการใช้งาน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนห้ามลงโพสในเวลาราชการ  
ให้โพสหลังเวลาราชการ และในการโพสแต่ละครั้งให้ค านึงถึงความเหมาะสมด้วย   

มติท่ีประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละงานแจ้งไปยังผู้ใต้ภายบังคับ
บัญชาที่อยู่ในความดูแลของแต่ละฝ่าย 

 

1.4 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
นางสาววสี  หวานแก้ว : เงินที่ใช้ในการอบรมก่อนหน้า หัวหน้างานได้รับอนุมัติคนละ 

15,000 บาท ส่วนผู้ปฎิบัติงานได้รับอนุมัติคนละ 10,000 บาท 
นายโชติ  ช่วยเนียม : หากจะเป็นข้อตกลงใหม่ ให้กลับไปดูแผนเงินเงินบ ารุงด้วย โดยจะต้อง

ถ่ัวเฉลี่ยขของแต่ละฝ่ายให้เกิดความเหมาะสมและตามแผนเงินบ ารุง 
 มติท่ีประชุม: อนุมัติให้ใช้เงินในส่วนของเดินทางไปราชการเฉพาะข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะวิชาชีพ   แต่ต้องดูงบที่ตั้งไว้ก่อนว่าเป็นจ านวนเท่าใด  
โดยมอบหมายงานการเงินน าเสนอที่ประชุมในรอบถัดไป  

 

1.5 การปรับเงินเดือนข้าราชการ 
นางสาววสี  หวานแก้ว : การปรับเงินเดือนของข้าราชการในเดือนมีนาคม 2564  

จะพิจารณาสิทธิพิเศษให้ส าหรับบุคคลที่ท างาน HA  การท างานด้านพัสดุ และผลงานวิชาการระดับจังหวัด 
มติท่ีประชุม: รับทราบ/อนุมัติ 

 

1.6 การจัดท าทะเบียนคุมการเดินทางไปราชการ 
มติท่ีประชุม: มอบหมายให้งานธุรการด าเนินนการจัดเก็บข้อมูล เฉพาะในส่วนของช่ือ  

และเรื่องที่ไปราขการ  โดยให้แต่ละฝ่ายจัดท าทะเบียนคุมในเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย และในการอนุมัติเข้าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้งต้องข้ึนอยู่กับหัวหน้างานในการอนุญาต/ไม่อนุญาต และมอบหมายให้งานธุรการเพิ่มข้อความ 
งบประมาณที่รับได้รับจัดสรรในกลุ่มงานลงในเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการด้วย 

 

   1.7 แผนนิเทศผสมผสาน  
       นางสุวรรณดา  สงธนู : เนื่องจากต้องมีการส่งข้อมูลก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มี

การจัดประชุมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบท าการเตรียมข้อมูล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดการและรายละเอียดดการ
จัดเตียมข้อมมูลในการนิเทศผสมผสานปี 2564 ดังนี้ (ดังรายละเอียดแนบ 2) 

       มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕63 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม ๒๕63   
    

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  3.1 สืบเน่ืองจาก ข้อ 5.6 การเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ 
          นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : ได้ท าการประสานกับ คปสอ.ศรีนครินทร์ฯ ในการแจ้งปรับเปลี่ยน
โครงการเพื่อความเหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

         มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

3.2 สืบเน่ือง... 
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3.2 สืบเน่ืองจากข้อ 5.10 การทดลองการปฎิบัติงานของพนักงานซักฟอก 
   นางพัชนี  อนุมณี : ได้ประกาศรับสมัครพนักงานซักฟอกจ านวน 1 ต าแหน่ง เป็นที่
เรียบร้อย โดยมีผู้สมัครจ านวน 2 คน และจะประกาศผลในวันที่ 29 มกราคม 2564 และเริ่มปฎิบัตงานในวันที่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  3.3 สืบเน่ืองจากข้อ 5.12 การเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยยอกเวลาราชการ 
   นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ : เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการโดยจะเน้นสิทธิ
เบิกได้ สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม  
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  3.4 สืบเน่ืองจากข้อ 4.3.1 การท าบุญตักบาตรในงานผู้ป่วยใน 
   นางละออทิพย์  แสงทอง : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ขอเลื่อนกิจกรรมการท าบุญ 
ตักบาตรข้างเตียงอย่างไม่มีก าหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  3.5 สืบเน่ืองจากข้อ 5.11 คณะท างานของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพ จาก 
Recommendation  
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ 
จาก Recommendation ของโรงพยาบาล ในส่วนของ I-4  การวัดและวิเคราะห์ ยังไม่ได้ท าการจัดส่งข้อมูล  
จึงขอความร่วมมือคณะท างานในส่วนของของ I-4 ท าการจัดส่งข้อมูลด้วย 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  3.6 สืบเน่ืองจากข้อ 5.14 ขอติดตั้งจุดบริการน้ าดื่ม 
   นายโชติ  ช่วยเนียม : ไดด้ าเนินการจัดซื้อน้ าดื่มส าหรับให้บริการผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และขอความร่วมมือให้เบิกใช้น้ าดื่มจากงานพัสดุ  อย่าน ากระป๋องน้ าไปเติมน้ าที่จุดจ่ายน้ า เพื่อมาตรฐานและ 
ความสะอาดในการให้บริการ 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  ๔.๑ เรื่องจากการประชุมภายนอก 
            4.1.1 จากการประชุม กวป./คณะกรรมการด้านบริหาร สสจ.พัทลุง 
   นายโชติ  ช่วยเนียม : การติดตามงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน งบค่าเสื่อม 
และภาระอื่นๆ ประกอบด้วย 
   - งบลงทุน เนื่องจากด าเนินการเสรจ็สิน้เปน็ทื่เรียบร้อยแล้วแต่เอกสารบางส่วนผิดพลาด
จึงต้องด าเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตาม พรบ.2560 
   - งบยาเสพติด ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ นางสมใจ  ทองจันทร์แก้ว  
   - การจัดซื้อยาร่วม มีบางโรงพยาบาลไม่ปฎิบัติตามมติของจังหวัด และการเบิกจ่ายต้อง
แนบบัญชียาร่วมด้วย 
 

- พนักงานกระทรวง… 
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   - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งพนักงานบริการ ที่ว่างอยู่ โดยได้มีกรอบในการ
จัดสรรแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอเลื่อนการประกาศไปก่อน  
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

   4.1.2 จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ 
   นางสมจริง  เอกผักนาก : จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ได้มีการ
ประชุมเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานการณ์โควิด โดยนายอ าเภอศรีนครินทร์ฯ มีความเป็นห่วง โดยได้ท าการ
ลงพื้นทื่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  4.2 เรื่องของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
       4.2.1 สถานการณ์การเงิน 
       นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว :  สถานะทางการเงิน 14 มกราคม 2564 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3)  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
  4.2.2 การควบคุมภายใน EIA และ ITA 
  นายโชติ  ช่วยเนียม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ยังไม่มีระบบการควบคุมภายในของ

โรงพยาบาล ซึ่งผู้รับผิดชอบเป็นกลุ่มงานแต่ละงาน เพื่อให้บริหารจัดการที่ดี จ าเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบงาน
ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ น.ส. วาสนา จิตรเวช จัดท าค าสั่งดังกล่าว 

  มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ น.ส. วาสนา จิตรเวช จัดท าค าสั่งดังกล่าว 
  นายโชติ  ช่วยเนียม : ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ

ทุกคนและตัวช้ีวัดของโรงพยาบาล  ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในการจัดท าแต่ละหัวข้อต้องมากจากข้อมูลด้วยกันหลายฝ่าย  
ซึ่งจะนัดประชุมก่อนการด าเนินการจัดท าในไตรมาสที่ 2 และจะแจ้งวันประชุมอีกครั้งในล าดับถัดไป 

  

  4.3 เรื่องของกลุ่มการพยาบาล 
  4.3.1 คลินิก ARI 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : เนื่องจากมีการระบาดโควิด 19 อย่างรวดเร็ว ท าให้มึการ

จัดต้ังคลินิกตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยใช้สถานที่ด้านหน้าตึกอาคารอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และในส่วน
ของบุคลากรที่ขึ้นปฎิบัติงานได้จัดท าเป็นตารางการปฎิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอความร่วมมือในส่วนของ
ของงาน ER ในการท าหัตถการ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

   4.3.2 การเลื่อนโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน 
  น.ส.อัจฉริยา  พงศาปาน : ขอเลื่อนโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

เบาหวาน เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 มีการประกาศสภาวะสถานการณ์โควิด ท าให้ต้อ งเลื่อนการ 
คัดกรองอย่างไม่มีก าหนด ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2564  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

4.4  เรื่องกลุ่มงาน… 
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 4.4  เรื่องกลุ่มงานเภสัชกรรม 
  4.4.1 รายงานผลรายไตรมาส 
  นางสมจริง  เอกผักนาก : รายงงานผลรายไตรมาสที่ 1 ด้านพัสดุ (รายละเอียด

เอกสารแนบท้าย 4) 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  4.4.2 รายงานผลการประชุมคณะท างานด้านพัสดุ 
   นางสมจริง  เอกผักนาก : แจ้งรายละเอียดและแนวทางปฎิบัติด้านพัสดุ จากการ

ประชุมคณะท างานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 5) 
 
 4.5 เรื่องของานประกัน 
  4.5.1 การจัดเก็บรายได้  
  นางสุวรรณดา  สงธนู : สรุปข้อมูลเงินโอนและราบได้ผู้ป่วยสิทธิ UC ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (ดังรายละเอียดแนบ 6) 
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
  

  4.6 เรื่องของงกลุ่มงานทันตกรรม 
  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : การให้บริการทันตกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด เนื่องจาก

สามารถให้บริการถอนได้เพียงอย่างเดียว ต้นเดือนมกราคมคาดว่าจะเปิดให้บริการขูดหินปูนด้วย 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
   5.1 การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
    นางสาววสี  หวานแก้ว : ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พัสดุ โดยเดิมเป็นนางสมจริง  เอกผักนาก รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการและการป้องกันความเสี่ยงในด้านพัสด ุ
   มติท่ีประชุม : ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่งตั้งให้นางประภาพร  เส้งสุ้น  
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และให้นางสมจริง เอกผักนาก เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในส่วนของวัสดุยา และวัสดุเภสัชกรรม 
นายโชติ  ช่วยเนียม เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไป วัสดุทันตกรรม งานจ้างและเช่า ครุภัณฑ์  
โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
    

   ๆ5.2 ระบบสารบรรณ 
   นายโชติ  ช่วยเนียม : เนื่องจากนายโชติ ช่วยเนียม มาช่วยปฎิบัติราชการยังโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ฯ แค่สัปดาห์ละ 2 วัน ท าให้หนังสือที่ต้องเสนออาจจะมีการเสนอลา่ช้า  จึงขอเปลี่ยนแปลงระบบสารบรรณ
ให้แต่ละฝ่ายเสนอเอกสารที่รับจากด้านนอกให้เสนอผู้อ านวยการในการรับทราบ/พิจารณา โดยหนังสือไม่ต้องผ่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหนังสือทุกฉบับที่เสนอต้องผ่านงานธุรการในการคัดกรองเอกสารก่อน ซึ่งจะจัดท า
ตรายางให้แต่ละฝ่ายในการลงรับหนังสือเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย 
   มติท่ีประชุม : อนุมัติ 
 
 
 

/5.3 อาคารโรงชา่ง.. 
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   5.3 อาคารโรงช่าง 
   นายโชติ  ช่วยเนียม : โรงช่างมีการจัดเก็บเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นจ านวนหลาย
แกลลอน  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้โรงช่างในการปฎิบัติงานและเพื่อตามมาตรฐานสถานที่  จึงขอความ
ร่วมมือให้ผู้มีค าสั่งเร่งรีบปฎิบัติ ในส่วนการตรวจเช็ค และเคลียพื้นที่ 
   นางสมจริง  เอกผักนาก : มีการกระจายไปยัง รพสต.อยู่แล้วจ านวน 1 แกลลอน รวมถึง
การแจกจ่ายไปยังวัด และโรงเรียนด้วย 
   มติท่ีประชุม : มอบหมายให้งานเภสัชในการบริหารจัดการและเคลียพื้นที่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
    

   5.4 การจ้างนักเทคนิคการแพทย์  
      นายโชติ  ช่วยเนียม : การจ้างนักเทคนิคการแพทย์  เนื่องจากค าสั่งเดิมเป็นการ 
จ้างเหมาบริการตามระเบยีบพัสดุฯ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นลูกจ้างรายคาบได้เนื่องจากเป็นต าแหน่งวิชาชีพ โดยการ
จ้างลูกจ้างรายคาบให้ยึดหลักการจ้างลูกจ้างตามระเบียบฯ และจ้างวันละไม่เกิน 8 ช่ัวโมง หากจ้างเกินวันละ 8 
ช่ัวโมง ต้องปฎิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30 น. และสามารถข้ึนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT ) ได้  
   มติท่ีประชุม : อนุมัติให้เปลี่ยนจ้างนักเทคนิคการแพทย์จากเดิมเป็นจ้างเหมาบริการ
ตามระเบียบพัสดุฯ เปลี่ยนเป็นจ้างลูกจ้างรายคาบ จ านวน 80 บาท/ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง/วัน และสามารถข้ึน
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT ) ได้  โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

    

  5.5 การเตรียมรับผู้ป่วย PUI แผนกผู้ป่วยใน  
   นางละออทิพย์  แสงทอง : เนื่องจากผู้ป่วยเกินจ านวนเตียง หากเกินจ านวน 12 เตียง 

ไม่สามารถย้ายผู้ป่วยได้ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาเดิมคือ หากเกิน 12 เตียง จะย้ายผู้ป่วยมายังเตียงสามัญหญิง ท าให้
เป็นปัญหาต้องย้ายเตียงไปกลับระหว่างสามัญหญิงและสามัญชาย 

  มติท่ีประชุม : เนื่องจากเคส PUI ไม่ได้มีเป็นประจ าทุกวัน หากมีเคสให้ใช้ห้องแยกโรค 
หากมีเคสที่ 2 ให้ใช้ห้องพิเศษพัดลม หากมีเคสที่ 3 ให้ย้ายไปยังสถานที่กักเก็บตัว 

 

  5.6 การแบ่งโซนพ้ืนท่ี   
   นางละออทิพย์  แสงทอง : มีความต้องการแบ่งโซนพื้นที่ผู้ป่วยในในส่วนของผู้ป่วย PUI 
โดยต้องการกั้นฉากแบบปาดิช่ัน 
   มติท่ีประชุม : ให้ใช้เชือกฟางกั้น หรือใช้เทปกาวสีแดงติดแบ่งโซน โดยหากมีเคสต้อง
แยกในส่วนของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 
    

   5.7 การลาของผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
   นางประภาพร  เส้งสุ้น : เนื่องจากมีการลาของผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ไม่เหมาะสม และไม่มีการ
แจ้งล่วงหน้า ซึ่งเดิมหากผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจ างานเทคนิคการแพทยล์า ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่แทนคือ พนักงานท าความ
สะอาดที่รับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณตึกผู้ป่วยนอก โดยรับผิดชอบในส่วนของการเก็บขยะเพียงอย่างเดียว อยาก
ขอความร่วมมือให้กวาดขยะ และถูพื้นด้วย 
   มติท่ีประชุม : หากกรณีผู้ช่วยเหลือคนไข้ห้องปฎิบัติการชันสูตรลา มอบหมายให้
พนักงานท าความสะอาดปฎิบัติหน้าที่แทน หากเป็นการลาฉุกเฉินให้หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ประสานผู้ปฎิบัติ
หน้าที่แทนโดยตรง หากเป็นการลาล่วงหน้าให้แจ้งยังหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และมอบให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน
(พนักงานท าความสะอาด) ท าการเก็บขยะ ถูพื้น และทิ้งขยะด้วย โดยมอบหมายให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปช้ีแจง
บทบาทหน้าที่ไปยังผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนดังกล่าว 

    /5.8 ข้อร้องเรียน… 
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   5.8 ข้อร้องเรียน 
   นางสุวรรณดา  สงธนู  : เนื่องจากมีข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาลและได้ท าการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีข้อร้องเรียนบางรายการที่ต้องด าเนินการติดตามด้วย 
   มติ ท่ีประชุม : เนื่องจากข้อร้อง เรียนการให้บริการ เป็นของทุกคนในองค์กร  
และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต้องมีการท างานกันเป็นทีม มิใช่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรจึงมีมติใหท้บทวนการท างานของคณะท างานทีมไกลเ่กลีย่ โดยจะต้องมีคนกลางช่วยในการสื่อสารร่วม
ด้วย เพื่อลดระดับความรุนแรงในการสื่อสาร 
    

   5.9 การจ่ายค่า OT 
   นางประภาพร  เส้งสุ้น : การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ของ
ห้องปฎิบัติการ เนื่องจากเดิมล่าช้า 
   นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว : เดิมการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ หากจัดส่ง
เอกสารให้ก่อนวันที่ 8 ของแต่ละเดือน เงินจะเข้าในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน แต่หากส่งเอกสารหลังจากวันที่ 8 
เงินก็จะเข้าหลังวันที่ 15 เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบและพบข้อผิดพลาดและส่งแก้ไขบ่อยครั้ง 
   มติท่ีประชุม : ให้ทุกฝ่ายจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน และท าแก้ไขให้
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 (วันท าการ) ของแต่ละเดือน  หรือ 5 วันท าการนับถัดจากวันที่จัดส่งเอกสาร และให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)ของทุกฝ่ายพร้อมกัน ในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน หากมีฝ่ายใด 
ส่งเอกสารล่าช้าเกินวันที่ 5 จะเลื่อนวันจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา (OT) ของทุกฝ่ายทั้งโรงพยาบาล  
    

   5.10 การยกเลิก Oncall เวรดึก 
   นางประภาพร  เส้งสุ้น : เนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลครั้งที่ 10  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้ยกเลิก Oncall เวรดึก จึงขอเปลี่ยนแปลงมิให้ยกเลิกเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ห้องปฎิบัติการที่ข้ึนปฎิบัติงานต้องท าการรีเซ็ทเครื่อง และเตรียมระบบ และเพื่อตอบโจทย์ของมาตรฐาน HA 
รวมถึงให้บริการผู้ป่วยในเวรดังกล่าวด้วย 
   มติท่ีประชุม : ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) และงานเอ็กซเรย์ สามารถข้ึน
ปฎิบัติงาน Oncall เวรดึก ได้ แต่ผลทางห้องปฎิบัติการของผู้ป่วยเคสแรกต้องส่งรายงานไม่เกินเวลา 09.00 น. 
    

   5.11 การขอย้ายของเจ้าหน้าท่ี 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : มีการขอย้ายของเจ้าหน้าที่คือนางสาวพัชนี  ภิรมย์ โดยก่อน
หน้าท าการเขียนขอย้ายเป็นจ านวน 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ได้ย้าย ด้วยเหตุผลในเรื่องปัญหาของสุขภาพ และด้วยมติ
การโยกย้ายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ เดิมหากจะมีการย้ายต้องมีผู้มาปฎิบัติหน้าที่แทน แต่จากสอบถาม 
ไม่สามารถหาคนอื่นมาทดแทนได ้
   มติท่ีประชุม : ให้จัดสง่เอกสารประสงค์ขอย้ายของ น.ส.พัชนี  ภิรมย์ ไปให้ สสจ.พัทลุง 
เป็นผู้การพิจารณา 
    

   5.12 การจัดการสัตว์เลี้ยงในโรงพยาบาล 
   นางละออทิพย์  แสงทอง : เนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาก่อกวน รวมถึงทิ้งสิ่งปฎิกูลภายใน
อาคารตึกผูป้่วยใน ซึ่งผูป้่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รบัความเสี่ยง และสง่ผลกระทบต่อการท างาน 
   มติท่ีประชุม : ประสานปศุสัตว์อ าเภอในการด าเนินการจัดการ 
 

5.13 การทบทวน… 
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   5.13 การทบทวนการรับผู้ป่วยรักษาต่อ 
   นางละออทิพย์  แสงทอง : เนื่องจาก รพ.ศรีนครินทร์ฯ ไม่ได้มีการรับผู้ป่วยกลับ และ
จากการประสานทีมจังหวัดได้มีการจัดท าแนวทางปฎบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   มติท่ีประชุม : ให้ใช้แนวทางปฎิบัติของจงัหวัด คือหากโรงพยาบาบลพัทลุงโทรมาแจ้งให้
รับผู้ป่วยกลับในตอนเช้า หากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ มีเคส Refer ขากลับให้รบัผูป้่วยกลบัมาด้วย หากเป็น
หลงัเวลา 15.00 น. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ไม่มีเคสให้ไปรถเปล่าในการรบัผู้ป่วยกลับพร้อมกับพยาบาล 1 คน 
และหากรับแจ้งจากโรงพยาบาลพัทลงุหลังเวลา 16.30 น.ให้รบัผูป้่วยกลบัในวันถัดไป 
    

   5.14 เวร oncall ของพนักงานขับรถยนต์ 
   นายโชติ  ช่วยเนียม : การข้ึนปฎิบัติงานเวร Oncall ของพนักงานขับรถยนต์ เดิมหากมี
เคส 1 เคสได้รับค่าตอบแทนครึ่งเวร ถ้ามี 2 เคสเบิกเต็มเวร แต่เนื่องจากการการข้ึนปฎิบัติงานเวร Oncall  
ไปต่างจังหวัดต้องใช้ระยะเวลาไป-กลับค่อนข้างนาน จึงขอพิจารณาเบิกค่าตอบแทนเต็มเวร 
    มติท่ีประชุม : กรณีเรียก oncall พนักงานขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด เฉพาะเวร Refer 
ให้เบกิค่าตอบแทนเต็มเวร 
    

   5.15 การรายงานความเสี่ยง 
   นางสมจริง  เอกผักนาก : เนื่องจากมีการได้รับแจ้งจากการลงข้อมูลรายงานความเสี่ยง
ไปแล้ว แต่ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับ และไม่มีการติดตามประเมินผล 
   นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : เนื่องจากทีม RM จะมีการประชุมประจ าเดือน และมกีารตอบ
กลับปัญหาจากทีม RM ของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว แต่ความเสี่ยงบางรายการไม่ได้อยู่ในระดบัความรุนแรงจงึแค่
เพียงช้ีแจงกลบัไปยงัผูร้ับผิดชอบของตัวแทนหน่วยงานน้ันๆ ซึ่งระดบัความรุนแรงประกอบด้วย 
   - ระดับ A-D ไม่เป็นระดับส าคัญ แต่ต้องท าเป็นรายงานในการทบทวน 
   - ระดับ E-I เป็นระดับความรุนแรง จัดท ารายการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
   มติท่ีประชุม : ให้น ารายงานความเสี่ยงที่มีความรุนแรงระดับ E-I จากที่ประชุม RM 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง 
    

   5.16 ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมในช่วงวันหยุดปีใหม่ 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : ขอเพิ่มวันหยุด 1.5 เท่า ของวันที่ 3 มกราคม 2564 ด้วย 
เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย 
   มติท่ีประชุม : อนุมัติให้เบิกค่าตอบแทน 1.5 เท่า เวรดึก/เช้า/บ่าย ของวันที่  3 
มกราคม 2564    
    

 ระเบียบวาระที่ 6 วาระทีมคร่อมสายงาน 
  6.1 ความเสี่ยงส าคัญ 
  นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ : ระดับความเสี่ยงที่เป็นประเด็นส าคัญของเดือนมกราคม 2564 

ประกอบด้วย การปฎิบัติงานของแพทย์ล่าช้า,เครื่องมือแพทย์,การส่งสิทธิ ซึ่งได้แจ้งผู้รับผิดชอบของแต่ละงานเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือในส่วนของหัวหน้างานในการตรวจสอบและช้ีแจ้งการลงความเสี่ ยงของ 
ผู้ปฎิบัติงานให้เลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องด้วย  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
6.2 การสมัคร… 

 



๙ 

 

 

  6.2 การสมัครเข้าประชุมม HA forum 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : มีการเลื่อนประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจะมีการจัด

ประชุมออนไลน์แทน หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

   6.3 การจัดโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย 
  นางละออทิพย์  แสงทอง : กลุ่มเป้าหมายของโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยคือ 

รพสต.และ อสม. ซึ่งเป้าหมายคือแกนน ามีความรู้เพิ่มข้ึน 90%  
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
  

  ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ  
  7.1 เรื่องขยะ 
  นางพัชนี  อนุมณี : เนื่องจากได้รับแจ้งการประชุม ENV ในเรื่องของขยะน้ าหนักเกิน  

จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าททีุกคนให้ทิง้เศษอาหารและน้ าก่อนทิ้งลงถังขยะ และส่งเสริมให้ใช้แก้วปกติเพื่อรณรงค์
การลดขยะ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
   

   7.2 แพทย์สนาม 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : ทาง สสจ.พัทลุง ได้ขอความร่วมมือทีมแพทย์สนามไปยัง

จังหวัดสมุทรสาคร โดยตัวแทนจากของรพ.ศรีนครินทร์ฯ คือ นายแพทย์ปนัดดา ด าเนียม ซึ่งจะเดือนทางในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
    

   7.3 การแต่งกาย  
   นางสาววสี  หววานแก้ว : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้แต่งกายชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้อง
ตามระเบียบของพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลเวรเช้า ส่วนเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วย
เครื่องแบบยูนิฟอร์มของแต่ละต าแหน่งหรือชุดที่สุภาพตามที่หน่วยงานก าหนด 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   7.4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต 
   นายโชติ  ช่วยเนียม : มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย 
  . ๑. ด้านความโปร่งใส  ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องเที่ยง ธรรม การมีส่วนร่วมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบมติอย่างเคร่งครัด 
   ๒. ด้านความพร้อมรับผิด  
ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

/๓. ด้านความปลอด.. 
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   ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ยึดมั่นความสุจริตเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่
ถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ผิด สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริต
อย่างยั่งยืน 
   ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อการทุจริต และเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านไม่ยอมรับ
การทุจริต ยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม  ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน 
ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานและบุคคลด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึด
หลักคุณธรรม 
   ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  สื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ ทั้ง  ๖ ด้านดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารและ
พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน โดยวิธีการช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ก าหนดแนวทาง 
 

 

   เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
 
           (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์)           (นายโชติ  ช่วยเนียม) 
         นักวิชาการพัสดุ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสาววสี  หวานเก้ว) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหนง่   

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ผู้รบัรองรายงานการประชุม 


