
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ครั้งท่ี 4/๒๕63 เมื่อวันพุทธ ท่ี 15 กรกฎาคม ๒๕63 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 

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

๑. นายชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๒. นางทิวาพร ศิลปเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางสมจริง   เอกผักนาก  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางเยาวภา พงศ์พุ่ม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางละออทิพย์ แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๗. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิาร   กรรมการ 
๘. นายสิทธิชัย  พันเศษ  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัตกิาร  กรรมการ 
๙. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๐. นางนัยน์รัตน์  จันทร์เพ็ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ      
๑๑. นางอรวรรณ์  ทวีโชติ       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ      
๑๒.  นางสุวรรณดา  สงธนู       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๓.  นายส าราญ  ทองศรีชุม         เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                 กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาววิมลทิพย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัสดุ             กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสาวมันตา โชติพืช  รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รพ.ศรีนครินทร์    ประธานกรรมการ ลาออก 
2. นางสุพัฒตรา  นวลแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        กรรมการ      ติดราชการ 
3. นายบริพนธ์ เรืองอินทร์ นักกายภาพบ าบัด   กรรมการ      ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางประภาพร  เส้งสุ้น         นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายส าราญ  ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ท าหน้าที่แทนประธาน  เมื่อที่
ประชุมพร้อม ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.1 จากการประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  นายส าราญ ทองศรีชุม : มีการปรับต าแหน่งใหม่ของข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารสุข 
ประกอบด้วย 
   - ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด คือ นายแพทยวิ์ชัย สว่างวัน  
   - ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน  คือ นายวสัน ยังสง  
   - ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว คือ นายสุชาติ ฉิมรักษ์ 
  1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด 
  นายส าราญ ทองศรีชุม :  ผลการเบิกจ่ายภาพรวมคือ 37% เป็นล าดับที่ 34 ของประเทศ ซึ่ง
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์งานพัสดไุด้ก่อหนี้ผกูพัน 100% เบิกจ่ายได้ 70.67 % ซึ่งก าหนดเบิกจ่ายภายใน 25 
กรกฎาคม 2563 
  1.3 ผลอุบัติเหตุจากการจราจร  
  นายส าราญ ทองศรีชุม :  ผลอุบัติเหตุจากการจราจรจนถึงเดือน มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 2.27 

/1.4 การแต่งกาย... 
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  1.4 การแต่งกาย 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรณรงค์ให้ทุกวันศุกร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
พื้นเมือง 
  1.5 การจัดกิจกรรม พอสว. 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : แจ้งการจัดกิจกรรม พอสว. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และมีการ
จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยสถานที่จัดกิจกรรมคือ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
  1.6 ขอบคุณการจัดกิจกรรม 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ให้ค าช่ืนชมและขอบคุณ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายในวันปั่นจักรยาน 
  1.7 ผลการประเมิน HA 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : ความก้าวหน้าของการประเมิน HA ทาง สรพ.แจ้งว่าทางโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ผ่านข้ัน 3 แต่ต้องรอหนังสือรับรอง 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  - ข้อ 5.7 สถานที่เก็บแฮลกอฮอร์  แก้ไขเป็น แอลกอฮอล์ 
  - ข้อ 5.7 ได้รับจ าสรร  แก้ไขเป็น ได้รับจัดสรร 
  - ข้อ 5.9 การหักภาษีมูลค่าเพิ่ม แก้ไขเป็น การขอหักภาษี ณ ที่จ่ายของนายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  3.1 สืบเน่ืองจาก ข้อ 5.6 การเบิกค่าตอบแทน ฉ.11 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : การเบิกค่าตอบแทน ฉ.11 ในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม ได้เบิกจ่าย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

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

 4.๒ เรื่องของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
    4.2.1 การย้ายของข้าราชการ 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางสาววสี หวานแก้ว นายแพทย์ช านาญการ 
จะย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จึงขอเชิญหัวหน้างานและคณะกรรมการบริหารในการต้อนรับ ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาล 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

    4.2.2 งบเหลือจ่ายของเขต 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : ทางโรงพยาบาลได้แจ้งรายการไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพือ่ขอ
รายการงบเงินเหลือจ่ายของเขต ประกอบด้วย 
  - เครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์  ราคาโดยประมาณ 760,000 บาท 
  - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์  ราคาโดยประมาณ 260,000 บาท 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

/4.2.3 ความต้องการ... 
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    4.2.3 ความต้องการงบส่วนกลางของจังหวัด 
  นายส าราญ ทองศรีชุม : ตามแผนความต้องการวงเงินรวมประมาณ 15,780,000 บาท ซี่งให้
แต่ละฝ่ายเตรีมความพร้อมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะหรือแบบแปลนไว้ก่อนที่จะได้รับจัดสรรงบ
(เอกสารแนบท้าย 1) 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

    4.2.4 สถานการณ์ทางการเงิน 
  นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว : สถานะทางการเงิน 9 กรกฎาคม 2563 (เอกสารเอกสารแนบ 2 )  
   

  4.2.5 การประเมิน 5 มิติ 
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : ผลการประเมินตรวจสอบภายใน 5 มิติ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งด้านที่
ไม่ผ่านให้ด าเนินการส่งแผนแก้ไขภายใน 30 กันยายน 2563 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

       

  4.3 เรื่องของกลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
 4.3.1 งานอาชีวอนามัย 
 นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : งานอาชีวอนามัยจะเป็นการเช่ือมโยงหลายๆฝ่าย ซึ่งเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่ และการตรวจสุขภาพ เดิมนางทิวาพร ศิลปเจริญ เป็นผู้จัดการหลัก  ซึ่งอนาคตจะน าทีมมารวมเป็น 
ทีมเดียวกัน  

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  

  4.3.2 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 
 นางอรวรรณ์  ทวีโชต ิ: การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ มีทั้งหมด 3 ด้าน  ซึ่งให้คัดเลือกบุคลากรเพื่อ

เสนอรายช่ือในการเข้ารับเกียติบัตร  ประกอบด้วย 
  - ด้านออกก าลังกาย รายช่ือที่ เสนอคือ นางวิไลพร  รักนุ้ย ,นายสิทธิชัย  พันเศษ , 

นางสาวกนกวรรณ  พรหมมี 
  - ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  - ด้านต้นแบบแกนน าการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

ซึ่งแต่ละฝ่ายสามารถเสนอรายช่ือเพิ่มเติมได้หรือเสนอช่ือตนเอง หากมีข้อมูลเชิงประจักษ์ และหากพบเห็นบุคลากรที่
มีการออกก าลังกายติดต่อกันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวได ้  
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  

 4.4 เรื่องของกลุ่มงานทันตกรรม 
 นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ  : การปรับปรุงห้องทันตกรรมยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการ

ได้ และในส่วนของกรอบอัตราก าลังคนของทันตแพทย์ไม่เกิน 4 คน ซึ่งอยากได้ต าแหน่งของผู้ช่วยทันตแพทย์มากกว่า 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

   

  4.5 เรื่องของกลุ่มงานการพยาบาล 
    4.5.1 ต าแหน่งนักโภชนาการ 
    นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน : ติดตามเรื่องการขอเปลี่ยนต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็น
ต าแหน่งนักโภชนาการ          

/นายส าราญ ..                     
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    นายส าราญ  ทองศรีชุม : ทางฝ่ายบริหารได้จัดท าเอกสารส่งไปยังสสจ.เพื่อจัดส่งไปยังเขต เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยขอใช้เลขต าแหน่งเดิมของ พกส.ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และในส่วนของการย้ายยัง
ไม่สามารถย้ายได้ เนื่องจากจังหวัดยังไม่พิจารณาแต่หากมีความต้องการย้ายให้หาคู่เพื่อสลับเปลี่ยน 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  4.5.2 บุคลากรใหม่ 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : มีเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายการพยาบาลเพิ่มจ านวน 2 คน คือ นางสาวภัทจิรา  
ด้วงเอียด เริ่มจ้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และนายเสกสรร  ชูด า เริ่มจ้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  4.5.3 การตรวจสุขภาพต ารวจ 
  นางทิวาพร  ศิลปเจรญิ : ในช่วงวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 จะมีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ จ านวน 90 นาย โดยจะแบ่งการตรวจเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าเริ่มตรวจ 08.30 น. และช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น.จะมีการเอ็กซเรย์ พบแพทย์ โดยได้ประสานไปยังงานเทคนิคการแพทย์ งานเอ็กซเรย์ และในส่วนของ
องค์แพทย์ต้องดูตารางเวรในการตรวจอีกครั้ง 
   นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน : ให้จัดห้อง 1 ห้องในการรองรับการตรวจสุขภาพดังกล่าว อาจจะ
เป็นคลินิก หรืออาจแยกห้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นวันพฤหัสบดีซึ่งมีคลินิก  
  นางประภาพร  เส้งสุ้น : จัดเวรเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานดังกล่าว  โดยใช้เวร Oncall เวรดึก 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  4.5.4 การจัดท าคู่มือ IC 
  นางนัยน์รัตน์  จันทร์เพ็ง : ทางงาน IC ได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน IC ก่อนที่ 
คุณนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็งจะเกษียณ  โดยได้จัดท าคู่มือสรุปผลโครงการต่างๆ ท าการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรแต่ละ
ฝ่ายของโรงพยาบาล เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เป็นล าดับถัดไป 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

   

  4.5.5 การคัดกรอง 
  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนให้ผ่านจุดคัดกรอง 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  

 4.6 เรื่องของกลุ่มงานประกัน 
  4.6.1 สืบเน่ืองอุบัติการณ์ 
  นางสุวรรณดา  สงธนู : สืบเนื่องจากอุบัติการณ์ผู้ป่วย โดยได้จัดส่งข้อมูลไปยัง สสจ.เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้ขอชาร์ตให้คนไข้เพื่อไปขอข้อมูลที่พัทลุง แต่ยังหาข้อสรุปยังไม่ชัดเจน  
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

  4.6.2 สรุปเงินโอนผู้ป่วยสิทธิ UC ปีงบประมาณ 2563 
  นางสุวรรณดา  สงธนู : ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสิทธิ UC (เอกสารแนบท้าย 3) 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 4.7 เรื่องของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
  นางประภาพร  เส้งสุ้น : ขอแนวทางการปฎิบัติงานของลูกจ้าง 
  นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : แนวทางปฎิบัติของลูกจ้างข้อตกลงเดิมมาก่อนครึ่ง-1ชม. 
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : เนื่องจากภาระงานที่ต่างกันไม่สามารถจัดหรือท าเป็นข้อตกลงให้มา
ปฎิบัติหน้าที่พร้อมกันได้ ข้ึนอยู่กับภาระงานของแต่ละที่  โดยให้แต่ละหน่วยงานวางแผนการท างาน ให้วัดกันที่
ผลงาน หรือปริมาณงาน 
   มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบให้หัวหน้างานของแต่ละงานก ากับดูแล 
   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 การก าหนดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
    นายส าราญ  ทองศรีชุม : จะมีการก าหนดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2564 โดยจัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ สสอ.ศรีนครินทร์ และท าการศึกษาดูงานในภาคอีสานในระหว่างวันที่ 
30 สิงหาคม -5  กันยายน 2563 ซึ่งจะท าการศึกษาดูงานในส่วนของ HOSXP และ Smart OPD ซึ่งรายละเอียด
ในการศึกษาดูงานจะนัดประชุมอีกครั้งในล าดับถัดไป 
    มติท่ีประชุม อนุมัติให้จัดท าแผนและศึกษาดูงานตามวัน สถานที่ ดังกล่าว 
   

  5.2 จัดกิจกรรม OD 
    นายส าราญ  ทองศรีชุม : ทางโรงพยาบาลจะจัดกิจกรรม OD ที่จังหวัดสตูล 2 คืน 3 วัน โดย
จัดกิจกรรมที่ เกาะปารังจังหวัดสตูล ช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งจะมีแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นจ านวน 2 รอบ โดย
หัวหน้างานจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
   มติท่ีประชุม : อนุมัติให้จัดกิจกรรมดังกล่าว 
   

  5.3 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : ทางอ าเภอศรีนครินทร์จะมีการจัดกิจกรรมวันวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ซึ่งจะจัดข้ึนในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  และในวันอังคารที่ 28 
กรกฎาคม 2563 จะจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
  มติท่ีประชุม  : ให้ผู้รับผิดชอบทีมที่ 2 และทีมที่ 3 เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามล าดับ 
   

  5.4 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : เดิมการเปิดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานผู้ป่วยใน 
เป็นช่ือของส่วนบุคคล และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง ซึ่งจะขอเปลี่ยนแปลงเปิดในนามของโรงพยาบาล 
  มติท่ีประชุม  : ให้เปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามของโรงพยาบาล โดยให้ใช้ไม่เกิน 1,000 นาที 
วงเงินไม่เกิน 640 บาท และให้ผู้ใช้งานของงานผู้ป่วยในและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินบันทึกข้อมูลการใช้เพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย 
   

  5.5 อุบัติการณ์ของงานเทคนิคการแพทย์ 
  นางประภาพร  เส้งสุ้น : เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของงานเทคนิคการแพทย์ เกี่ยวกับการปฎิบัติ
หน้าที่ของนางสุพัฒตรา  นวลแก้ว และจากการก ากับติดตามของหัวหน้างาน ผลที่ออกมาคือ บุคลากรดังกล่าวไมม่ี
ความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน ประกอบกันหลายๆเรื่อง เนื่องจากบริบทในการท างานของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวต้องท าได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรให้ นางสุพัฒตรา  นวลแก้ว ไป ท าการ 
ฝึกทักษะเพิ่มจนกว่าจะประเมินตนเองหรือโรงพยาบาลต้นสังกัดรับรอง 

/มติท่ีประชุม… 












