
บันทึก การ ประชุม หัวหนา หนวย งาน  

วัน ท่ี   18   เมษายน    พ . ศ .2561   หอง ประชุม หนอ ไม หวาน  

ครั้ง ที่   7   ปงบประมาณ   2561  
 

  ราย ชื่อ ผู เขา รวม ประชุม    

1. นาง เปรม ศรี   สาระ ทัศ นา นันท กลุม งาน พยาบาล  

2. นาง พัทธ ธีรา พล เดชา สวัสดิ์ กลุม งาน พยาบาล  

3. นาง สุนทรี ยา ศิขริน ว รา นนท งาน หอง ผาตัด  

4. นาง สุ ภา ภรณ มิ่ง แกว งาน หอง ผาตัด  

5. น . ส . ลา วรรณ ศรี บุ ตตา งาน หอง คลอด  

6. นาง สิริ พร สิทธิ ศักดิ์ งาน ให คํา ปรึกษา  

7. นาง สุขใจ   ชอ รักษ งาน อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  

8. น นาง วิมล มาศ   พงษ อํา นว ยกฤต   งาน ผู ปวย ใน   1  

9. นาง ณัฐิ ยา ดี ดาน คอ งาน ผู ปวย ใน   2  

10. นาง สัน ทนา ศรี พรหม งาน ผู ปวย ใน   3  

11. นาง คุณา รักษ มณี นุษย งาน ผู ปวย นอก  

12. นาง ว รา ภรณ เสนา นุช งาน ซักฟอก  

13. นาง นภา พร ภักดี สาร งาน บริการ อาหาร  

14. น . ส . เยาวพา   สิงห สถิต ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว  

15. นาง สุวิมล ศรี แสง ฝาย เวช ปฏิบัติ ครอบครัว  

16. พญ . ทิพ พา วดี สืบ นุ การณ องคกร แพทย  

17. ภญ . ดา ริน   จึง พัฒนา วดี   ฝาย เภสัชกรรม ชุม ชม  

18. ภญ . อัญชลี   พิมพ รัตน ฝาย เภสัชกรรม ชุมชน  

19. ทพ . กฤษ ดา พันธ   จัน ทนะ ฝาย ทันต สาธารณสุข  

20. นาง สุ ริน ทร สอน ศรี ยา งาน เทคนิค บริการ ทางการ แพทย  

21. นาง ถาวร สาธุ รัมย งาน รังสี การ แพทย  

22. นาย ไพโรจน ทองคํา งาน แพทย แผน ไทย  

23. นาง อร อุมา   อุ มา รัง ษี   ฝาย เวชกรรม ฟนฟู  

24. วาท่ี   ร . ต . อภิ ชาติ   ดี ดาน คอ ฝาย แผน งาน และ ประเมิน ผล  

25. นาย เกีย รติ พงษ ฤทธิ์ ศักดิ์ งาน เวช ระเบียน  

26. นาย ภาณุ ภักดี สาร งาน ศูนย คอมพิวเตอร  

27. นาย นุ กูล มิ่ง แกว งาน ศูนย ประกัน สุขภาพ  

28. นา งอิษญาฎา คํา แกว งาน พัสดุ  

29. วาท่ี   ร . ต . เดชา สาย บุญ ตั้ง ฝาย บริหาร ท่ัวไป  

30. นาง  

ราย ชื่อ กรรมการ ผู ไม ได เขา รวม ประชุม    



 

วาระ ที่    1    เร่ือง แจง เพ่ือ ทราบ  

1.1 การ วางแผน การ ซอม แผน อัคคี ภัย  โดย กรรมการ ส่ิง แวดลอม  (ENV)  ได ปรับปรุง  แผนผัง การ อพยพ หนี ไฟ  และ        

แผน ปองกัน และ ระงับ อัคคี ภัย ใน โรง พยาบาล  เรียบรอย แลว  ขอ ให ชี้แจง บุคลากร ใน หนวย งาน และ ดําเนิน การ    

ปรับปรุง แนวทาง ปฏิบัติ กรณี เกิด เหตุ อัคคี ภัย ใน หนวย งาน  ซึ่ง คุณ เดชา จะ ดําเนิน การ จัด ทํา  file  ใน  Google          

Drive   ใน   Folder   แผน งาน โครงการ   

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให หนวย งาน จัด ทํา แนวทาง ปฏิบัติ กรณี เกิด เหตุ อัคคี ภัย ของ หนวย งาน   ให แลว เสร็จ  

ภายใน เดือน   เม . ย .2561  

1.2 การ จัดการ ขยะ ภายใน โรง พยาบาล  ได ปรับปรุง  นโยบาย การ จัดการ ขยะ ใน โรง พยาบาล  และ กําหนด  เสน    

ทางการ จัดการ ขยะ    เรียบรอย แลว  

มติ ที่ ประชุม    กําหนด ให บุคลากร ตระหนัก ใน เรื่อง การ ชวย กัน คัด แยก ขยะ กอน ทิ้ง   และ กําหนด ให มี จุด ทิ้ง  

ขยะ เปยก   2   จุด   คือ   ขาง ราน ขาย ถูก และ บริเวณ โรง ครัว   เทานั้น   ทั้งนี้ พนักงาน ทําความ สะอาด จะ ไม เก็บ ขยะ  

เปยก ตาม หนวย งาน อีก ตอ ไป  

1.3 แนวทาง ปฏิบัติ การ บันทึก รายงาน ความ เสี่ยง  ใน โปรแกรม  HOSOffices  จัด ทํา เอกสาร วิธี ใช โปรแกรม แจก ให      

หนวย งาน แลว   ขอ ให หัวหนา หนวย งาน   เขาไป ทบทวน   ดวย  

1.4 การ ประเมิน วัฒนธรรม ความ เส่ียง  จะ จัด ทํา แบบ ประเมิน ไว ในwebsite  ของ โรง พยาบาล  ให เจา หนาที่ หนวย      

งาน ทาง คลินิก ทุก คน เขาไป ทํา แบบ ประเมิน ดวย   

 
 

วาระ ที่   2   เร่ือง รับรอง รายการ ประชุม    ครั้ง ที่   6   /   2561  

มติ ที่ ประชุม       รับ ทราบ  
 

วาระ ที่   3   เร่ือง ติดตาม / เร่ือง เพ่ือ พิจารณา  

3.1   แผน   

มติ ที่ ประชุม      รับ ทราบ  
 

วาระ ที่   4   เร่ือ งอื่นๆ  

4.1 โครงการ สวัสดิการ รักษา พยาบาล สิทธิ ขาราชการ ดวย บัตร ประชาชน ผาน เครื่อง  EDC  โดย จะ เร่ิม ให บริการ ใน วัน ที่        

4  พ . ค .2561  ขอ ให บุคลากร ชวย ประชาสัมพันธ แก บุคคล ที่ มี สิทธิ เบิก ได กรม บัญชี กลาง  รวม บุคคล ใน ครอบครัว      

ให เตรียม นํา บัตร ประชาชน แบบ  Smart  Card  กรณี มา ขอรับ บริการ ที่ โรง พยาบาล ของ รัฐ ดวย  หาก ไม นํา มา ยื่น จะ        

ตอง ชําระ เงิน และ นํา ใบ เสร็จ ไป เบิก คา ใช จาย คืน ที่ ตน สังกัด เอง  

ประชุม ครั้ง ตอ ไป   วัน ที่   9   พ . ค .61  

ปด ประชุม เวลา   17.30   น .  

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

            ( อภิ ชาติ    ดี ดาน คอ )                    ( สันทัด    บุญ เรือง )  

        ผู บันทึก รายงาน การ ประชุม     ผู ตรวจ รายงาน การ ประชุม  

https://drive.google.com/drive/folders/1oPlbhHF4I13YR09PLcFstooiVd-BPG-N
https://docs.google.com/document/d/14FxxC0-JKRYALlPSKXzEmIAoEQ3DhE29miRU02gAXSM/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1oNY31oHE7OJq8QHVyJF9gkNS9Sw7Lo_Xy-1FgSW8uPw/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1_lcGNyBAHWwcvatOOyEpa4a5t5ASYwTxPnnPFIgmrHc/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1_lcGNyBAHWwcvatOOyEpa4a5t5ASYwTxPnnPFIgmrHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1_05gF5xx5tK_UH50vBU-e2z2bvyfKR0NVzoWli-fhaw/edit

