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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางบ่อ คร้ังที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมรักษ์ประชา โรงพยาบาลบางบ่อ  
ผู้มาประชุม  
1. นพ.วี โรจนศิรประภา                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ  ประธานกรรมการ 
2. นพ. อนุวัตร ดิเรกสุนทร  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. พญ.ชุษณี ปองมงคล นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
4. พญ.นิศาชล แถลงการณ์  นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
5. ทญ.รุ่งทิพย์ บุญล  าสัน ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. ภญ.พัชรี ศรานรุักษ ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางทิวา รุ่งประทีปไพบูลย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางนิภา รุ่งประทีปไพบูลย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
9. นางจิรวัฒน์ สอดสี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
10. นางจิตจุฑา สูไ้พริน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
11. นางอุทัยวรรณ อ่องเจรญิ                โภชนากรช านาญงาน                   กรรมการ 
12. นางรวยพร ค้อชากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
13. นางเบญจมาศ สุเหร็น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องคลอด 
14. นางจงกล ศรีไล ้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องฉุกเฉิน 
15. นางทัศนีย์ หวายน า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหอผู้ป่วยเด็ก 
16. น.ส.ธัญญา กาญจนรชตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยในชาย 
17. พจอ.หญิงนิตยา ลิม้วัฒนะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหน่วยจ่ายกลาง 
18. นางพนัดดา เต็งร าพึง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยนอก 
19. นางกฤตพร อยู่ศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.หอผู้ป่วยพิเศษ 
20. นางอุษา สุวรรณเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน. งานผ่าตัด  
21. นางสุขใจ ประชากรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์สิทธิประโยชน์ 
22. นางสาวไอยรา ใจเย็น นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ หน.งานเทคนิคการแพทย ์
23. นางสาวภาคินี เสรรีัฐโพธ์ิตระกูล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งาน ICU 
24. นางสาวธัญกานต์ แฮะประโคน  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรรมการ,แพทย์แผนไทย 
25. นส.กฤษณา นาคสินธ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชสถิติ, ศูนย์จดัเก็บรายได ้
26. นางวิไล ศรไีล้  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหลังคลอด 
27. นางสุพิน คลังบุรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ PCU ทรัพย์มั นคง 
28. นส.เนตรชนก สวัสดิ์ถึก นักวิชาการปฏิบัติการ หน.งานยุทธศาสตร์และประกันฯ 
29. นางสาวรักษฎาภรณ์ โมกขะเวส นักกายภาพบ าบัดช านาญการ เลขานุการ 
    
 ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   

1. ทพ.ปีย์เมธ บุญมีขาว  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดภารกิจ   
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1.เรื่องแจ้งให้ทราบ  
1.  การปรับปรุงอาคารอ านวยการชั้น 1 PCU อยู่ระหว่างด าเนินการ ร่างและประกาศ TOR จะเริ มด าเนินการได้

ต้นเดือนมีนาคม 64 ขอให้หน่วยงานเวชปฏิบัต,ิ OPD , PCU, ห้องบัตร ร่วมประชุมกับคณะกรรมการด่าน
หน้า เพื อหารือแนวทางการย้ายพื้นที ปฏิบัติงานระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง  
- มติที ประชุม   รับทราบ มอบหมายคณะกรรมการด่านหน้า 

2. ผู้อ านวยการแต่งตั้งนายแพทย์อนุวัตร ดิเรกสุนทร รองผู้อ านวยการฯ ปฏิบัติหน้าที แทนผู้อ านวยการในการ
เกษียนหนังสือราชการ เนื องจากผู้อ านวยมีภารกิจมาอาจท าให้หนังสือราชการมาถึงหัวหน้างานล่าช้า  
- มติที ประชุม   รับทราบ เริ มด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป  

3. งานโสตทัศนศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าคลิปวีดีโอ upload ลง YouTube เพื อแนะน าขั้นตอน
การมารับบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ของ
โรงพยาบาล ขอประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที ทุกท่านเข้าไปกดไลค์ กดแชร์ เพื อให้ผู้รับบริการรับทราบ    
- มติที ประชุม   รับทราบ 

4. ผู้อ านวยการแจ้งด้วยนโยบายสปสช.ให้ประชาชนสามารถย้ายสิทธิ์การรักษาตนเองได้  พ้ืนที อ าเภอบางบ่อมี
คลินิกมิตรไมตรี ที ได้รับรายงานว่าอาจมีประชาชนย้ายสิทธิ์จากโรงพยาบาลบางบ่อ ไปยังคลินิกมิตรไมตรี  ซึ ง
อาจเกิดปัญหาในการส่งเสริม ควบคุม ป้องกันโรคตามพ้ืนที  มอบหมายงานประกันศูนย์สิทธิ์ประชาสัมพันธ์  
- มติที ประชุม  เห็นควรให้มีการเรียกประชุม CUP อ.บางบ่อเพื อแจ้งให้ทราบ และผู้ป่วยในทั้งหมดที ใช้

สิทธิ์ UC ที อื น  ควรให้สิทธิ์รักษาทุกคน และในวันจ าหน่ายส่งให้ไปที ศูนย์สิทธิ์เพื อเปลี ยนสิทธิ์เป็นบัตร
ทองรพ.บางบ่อทุกราย  

-  
2. เรื่องติดตาม  

1. สถานการณ์ COVID-19   
1) ด้วยปี 63 โรงพยาบาลได้ท าประกันชีวิต COVID-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลบางบ่อ และก าลังจะ

หมดอายุ ทางโรงพยาบาลจะด าเนินการต่ออายุ 
มติที ประชุม  รับทราบ 

2) ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่แน่นอนคลินิก ถึงแม้ว่าจ านวนผู้ป่วย Positive จะลดลง  คลินิก ARI 
น่าจะยังคงต้องเปิดด าเนินการต่อ เพื อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที และผู้มารับบริการ ขอเจ้าหน้าที เดิน
ยาคงเดิม 
มติที ประชุม  รับทราบ 

3) หน่วยงาน VIP สามารถส ารอง PUI 4 เตียง และ COVID 4 เตียง ส่วนอีกฝั่งน่าจะสามารถเปิดด าเนินการ
ได้ตามปกติ เริ มด าเนินการวันพุธ  เบื้องต้น 5 เตียง  
มติที ประชุม  รับทราบ 

4) หน่วยงานคลินิกกายภาพ แพทย์แผนไทย ทันตกรรม ให้สามารถเปิดด าเนินการได้ตั้งแต่วันที  26 
มกราคม 2564  เป็นต้นไป เน้นมาตรการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง  
มติที ประชุม  รับทราบ ประชาสัมพันธ์รับบริการผู้ป่วยตั้งแต่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

5) การตรวจผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทั้ง emergency และ elective ขอหารือที ประชุมว่าจะยัง Swab ตรวจ 
COVID-19 หรือไม่ ควรมีการคัดกรองด้วยวิธีอื นได้หรือไม่  
มติที ประชุม  มอบหมายพญ.ชุษณี ปองมงคล จัดท าแบบคัดกรอง เพื อคัดกรองเฉพาะผู้ป่วย High risk 
ในการ Swab  และลดจ านวนผู้ป่วยที ไม่มีความเสี ยง ไม่จ าเป็นต้องได้รับการ Swab 
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6) งบจากสถานการณ์ COVID-19 ที ได้รับตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางบ่อ ได้รับ
จัดสรรห้อง AIIR จ านวน 6 ห้อง ทีมวิศวกรและฝ่ายการพยาบาลส ารวจพื้นที แล้วเห็นควรติดตั้งที หอ
ผู้ป่วยในชาย 2 ห้อง หอผู้ป่วยในหญิง 2 ห้อง ICU 1 ห้อง และ ER 1 ห้อง  

2. CT รายได้ อยู่ประมาณ 137 part รายได้ 377,725 บาท ยอดรายได้ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า  
- แจ้งเรื องคลินิกมิตรไมตรีจะส่งผู้ป่วยมารับบริการ  หารือว่าควรเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่าใด 
- มติที ประชุม  ขอให้พญ.นิศาชล แถลงการณ์ จัดท าอัตราค่าบริการให้มีความเหมาะสมและรายงาน 
 ผู้อ านวยการทราบ 

3. การด าเนินงานศูนย์ฟอกไต เดือนพ.ย.-ธ.ค. รอบการฟอกไตอยู่ที  500 รอบ รายรับประมาณ 500,000 บาท 
การต่อสัญญา TOR อยู่ระหว่างผู้ว่าฯลงนาม ผู้อ านวยการได้รับการประสานจากศูนย์ไตเทียมว่าได้รับเช็คช้า 
จากการตรวจสอบพบว่า ขึ้นกับการส่งข้อมูลล่าช้า และมีการแก้ไขข้อมูลส่งกลับ และอยู่ระหว่างรอยอดโอน
จากกองทุน ซึ งอาจท าให้เกิดความล่าช้าได้  
- มติที ประชุม รับทราบ มอบหมายคุณสุขใจ ประชากรณ์ ช่วยตรวจสอบ และการเงินด าเนินงานตามระบบ 

4. สถานการณ์การเงิน ศูนย์จัดเก็บรายได้  
- มีเงินเก็บทั้งสิ้น 136 ล้าน แต่พบกระเสเงินสดมีปัญหา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 12 ล้านต่อเดือน รายรับ

หลักเก็บจาก Hos XP ได้ประมาณ 2 ล้านต่อเดือน จากเดิม 4-5 ล้านต่อเดือน รายได้จาก E-claim เคย
มีรายรับประมาณ 4 ล้าน ก็ลดลงเช่นกัน ส่วนการบริหารลูกหนี้ สถานการณ์ดีข้ึน งานการตลาดช่วย
ติดตาม เจ้าหนี้ประมาณ 61 ล้าน อยู่ระหว่างการตามจ่ายค่าวัสดุ คุณหน่อย สสจ.จะกลับมาช่วยงาน
การเงินประมาณเดือน ก.พ.64  

- รายการลดหย่อนอนุเคราะห์ผู้ป่วยนอก มีค่าใช้จ่ายลดหย่อนสูงกรณีค่ายา  การบริการ COVID และ
เวชภัณฑ์ที ไม่สามารถเบิกได้ ผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายลดหย่อนสูงที ค่าห้องพิเศษญาติ อสม. 
มติที ประชุม รับทราบ มอบหมายองค์กรแพทย์ก าชับแพทย์ และมอบหมายฝ่ายการพยาบาลและ คุณ
กฤติพร วางแผนบริหารจัดการการเปิดหอผู้ป่วยพิเศษเพิ มชั้น 6 อาคารผู้ป่วยใน  

5. ITA การวิเคราะห์ความเสี ยงเรื องผลประโยชน์ทับซ้อน จากการร่วมวิเคราะห์ความเสี ยงเรื องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเดิมในปี 2563 เป็น เรื องแนวทางการรับของบริจาค ได้มีการจัดท าแนวทางแล้วเพื อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในปี 2564 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความเสี ยงที อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
การพิจารณาจัดเวรนอกเวลาราชการและเวรปฏิบัติงานเพิ มพิเศษ โดยน ำไปสู่กำรวำงแนวทำงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำลบำงบ่อต่อไป 
- มติที ประชุม รับทรำบ  

3.เรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ 
1. ฝ่ายการพยาบาล 

1) สโมสรไลอ้อนจะเข้ามามอบของบริจาคเครื อง warmer และตู้อบเด็ก จะมีการซ้อมการประชุม Zoom 
กับทางผู้บริจาคโรตารี ประเทศเกาหลี ในวันที  28 มกราคม 2564 ขอเชิญผู้เกี ยวเข้าร่วมรับฟัง และมีพิธี
มอบและ Zoom จริงในวันที  10 กุมภาพันธ์ 2564  

2) ขอมติที ประชุมในการขอพิจารณาเพิ มเจ้าหน้าที พยาบาลเพื อจัดเวร PUI ห้อง 401 และ 406 และเวร 
Cohort ward อัตราค่าเวร 660 บาท เพื อให้มีเจ้าหน้าที สับเปลี ยนหมุนเวียนกันขึ้นปฏิบัติงานได้อย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้เริ มตั้งแต่ 1 มกราคมนี้ เป็นต้นไป การจัดเวรเพื อดูแลผู้ป่วยห้อง 401, 406 ให้รอดู
สถานการณ์หลังวันที  15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป 
มติที ประชุม   อนุมัติในหลักการ แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบ และปฏิบัติตามแนวทางการเพิ มเวรพิเศษ   
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3) แจ้งเรื องสรุปประชุมการคัดกรอง COVID-19 ประกันสังคมบางบ่อ สามารถให้ภาคเอกชนที อยู่ต่างพ้ืนที 
ร่วมคัดกรองได้ รพ.บางบ่อไม่ต้องออกไปคัดกรอง Covid ของประกันสังคมแล้ว 
มติที ประชุม  รับทราบ  
 
 

2.  HR&HRD  
1) การลงทะเบียนพบแพทย์ตรวจสุชภาพเจ้าหน้าที  ก าหนดวัน 26-27 กุมภาพันธ์ ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที 

ลงทะเบียน  
มติที ประชุม  รับทราบ 

2) ได้รับการรายงานผ่านตู้ตาสับปะรด 2 เรื อง  
- พบพยาบาลอยู่เวรควบเวรบ่าย ดึก และมีการใช้ชื อผู้อื นที ไม่ได้ปฏิบัติราชการมาเบิกค่าตอบแทน ใน

เดือนธค. ซึ งถือเป็นความผิดร้ายแรง  
- พบบางหน่วยงานมีการข้ึนเวรปฏิบัติงาน โดยที ตัวไม่อยู่ในโรงพยาบาล ทีมได้มีการสอบถามไปยังหัวหน้า

งาน ไม่สามารถรับรองการปฏิบัติงานของลูกน้องได้  ขอเสนอให้ทุกหน่วยงานที มีผู้ปฏิบัติงานลักษณะการ
ลงรายงานนอกเวลาราชการ ต้องท าบันทึกถึงผู้อ านวยการถึงความจ าเป็น แนบภาระงาน และปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดเวรเพิ มพิเศษ  
มติที ประชุม  รับทราบ มอบหมายหัวหน้างานให้มีการจัดเวรตามแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง   

3) การอบรมข้าราชการใหม่ รอบสุดท้ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับแจ้งให้อบรมที บ้าน   
มติที ประชุม  รับทราบ   

4) รายงานอัตราบุคลากร เดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 มีลูกจ้างรายวันรับใหม่ 3 คน ลาออก 5 
คน ลูกจ้างรายวันผ่านการประเมินเข้าระบบประกันสังคม 4 คน พกส.ลาออกเพื อบรรจุข้าราชการรอบ
ใหม่ 3 คน ปัจจุบันเจ้าหน้าที รวมทั้งหมด 481 คน 
มติที ประชุม  รับทราบ   

5) จากการด าเนินงาน ITA ขอให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานทุกท่านเซ็นต์รับทราบหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต  า และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ  
มติที ประชุม  รับทราบ    

6) รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที ของโรงพยาบาลที มีประกันสังคม แต่ไม่ได้เลือกสถานบริการเป็นโรงพยาบาล
บางบ่อ 2 ราย ขอแนวทางปฏิบัติจากที ประชุม 
มติที ประชุม  เห็นควรให้จัดท าแนวทางในการรับเจ้าหน้าที ใหม่ กรณีมีสิทธิ์ประกันสังคมมาก่อน ต้องท า
การย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาเป็นโรงพยาบาลบางบ่อเท่านั้น  

- คุณสุขใจ ประชากรณ์ เสนอ HRD การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นตัวอย่างที ดีโดยเสนอให้มี
การคัดเลือกชื นชมเป็นประจ าปี เพื อเป็นขวัญก าลังใจกับเจ้าหน้าที  และเพื อส ารองรายชื อกรณีมีการ
คัดเลือกราชการดีเด่นจะได้ส่งข้อมูลได้ทัน 
 

3. ฝ่ายบริหาร  
1) โรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่าเสื อมมาเพื อปรับปรุงห้อง 401 จ านวน 2.2 แสน ส่วนหอ้ง 406 ได้รับงบ

ปรับปรุง  วงเงิน 173,129.72บาทเสนอที ประชุมอาจจะมีการขอเปลี ยนแปลงรายการ ขอน าไปซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในรายการ เนื องจากได้รับงบ Covid มาแล้ว  
มติที ประชุม  รับทราบ แจ้งที ประชุม CUP และบรรจุในรายงานการประชุม CUP   
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4. ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  
1) รายงานเรื องวัคซีน COVID ต้องมีการจองวัคซีน ใช้โปรแกรม Hos XP ทีมฉีดสามารถให้บริการได้วันละ 

600 dose ต่อวัน และมีทีมเฝ้าระวังหลังจากฉีด ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรการแพทย์ และผู้ป่วย 
NCD ทางคลินิกต้องเป็นผู้ลงทะเบียนให้ผู้ป่วย 
มติที ประชุม  รับทราบ  
 

5. HA  
1) แจ้งเรื องการส่งเอกสารออกไปยังสรพ.แล้วเมื อวันที  13 มกราคม 64 อยู่ระหว่างรอสรพ.พิจารณาเอกสาร

และ แจ้งมาตรฐานการเยี ยมส ารวจ ฉบับที  5  
มติที ประชุม  รับทราบ   
  
 

6. ENV  
1) แจ้งวิธีปฏิบัติการส่งก าจัดขยะอันตรายจากหน่วยงาน ขอความร่วมมือหน่วยงานปิดหน้าถุงสีเทาว่าเป็น

ขยะประเภทใด เพื อทางบริษัทรับก าจัดจะได้ทราบ   
มติที ประชุม  รับทราบ คุณนิตยา ขอประสานทางบริษัทอีกครั้งถึงความจ าเป็นในการด าเนินการ 

2) แจ้งการประเมิน Green and Clean สสจ.ขอเลื อนการประเมินในเดือนก.พ.64 ออกไปก่อน อาจจะขอ
มาพร้อมทีมศูนย์อนามัย เดือนมิ.ย.64 แทน     
มติที ประชุม  รับทราบ     
  
 

 
นส.รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
    เสร็จสิ้นการประชุมเวลา 16.00 น.  


