
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ครั้งท่ี 6/๒๕63 เมื่อวันพุทธ ท่ี 13 สิงหาคม ๒๕63 

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. นางสุวรรณดา  สงธนู  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
๕. นางนัยรัตน์  จันทร์เพ็ง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางลออทิพย์  แสงทอง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๗. นางอรวรรณ์  ทวีโชติ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๘. นางเยาวภา  พงศ์พุ่ม       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          กรรมการ 
๙. นางประภาพร  เส้งสุ้น       นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ           กรรมการ      
๑๐. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๑.  นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  กรรมการ 
14. นายสิทธิชัย  พันเศษ            นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            กรรมการ 
15. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์          เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ           กรรมการ 
16. นายส าราญ  ทองศรีชุม             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาววิมลทพิย์  ไชยณรงค์       นักวิชาการพัสดุ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสมจรงิ  เอกผกันาก เภสัชกรช านาญการพเิศษ   กรรมการ                   
2. นายบริพนธ์  เรืองอินทร ์ นักกายภาพบ าบัด                      กรรมการ      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
           1. นายพงษ์ประยูร   แก้วหมุน         เภสัชกรช านาญการ                             

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ท าหน้าที่เป็นประธาน เมื่อที่ประชุมพร้อม 
ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.1 จากการประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

-ไม่มีข้อมูล- 
             
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  -ไม่มีข้อมูล 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  3.1 สืบเน่ืองจากข้อ 3.1 ร้านค้าสวัสดิการ 
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : ค่าเช่าเดือนละ 46,000/ต่อปี โดยให้ยกเว้นขายน้ าอัดลม โดย
มอบหมายให้งานส่งเสริมท าการตรวจสอบ 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 

/3.2 สืบเน่ืองจาก… 
 



๒ 

 

 

           3.2 สืบเน่ืองจากข้อ 3.2 อุบัติการณ์งานเทคนิคการแพทย ์
นายส าราญ  ทองศรีชุม : จาการประเมิน HA ซึ่งอาจารย์ที่ท าการประเมินแจง้ว่า  ผลที่ออกมา

คือเช่ือถือไม่ได้คือผลออกช้า เบื้องต้นคือใหส้่งเจ้าหน้าที่คือ นางสุพฒัตรา  นวลแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ ไปท าการอบรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จงึไม่สามารถด าเนินการได้   
              นางประภาพร  เสง้สุ้น : จากการประเมินผลโลหิต  และจากการดูกล้องจลุทรรศน์ คือขาดความ
ช านาญในการดูกลอ้ง และการย้อมสีไม่ได้ ฯลฯ  จึงมีความต้องการส่งไปอบรม และท าการติดต่อประสานงานไป
ผู้รบัปลายทางเป็นที่ไปเรียบร้อยแล้ว  แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ปฎิบัติตาม จงึและขอแนวทางในการจัดสง่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าว  

มติท่ีประชุม : ให้นางสุพฒัตรา นวลแก้ว ไปประกอบเพิ่มพนูความรู้ ยังสถานที่ทีห่ัวหน้างานได้
ท าการประสานไว้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
                    

                   3.3  สืบเน่ืองจากข้อ 3.3 การยา้ยของขา้ราชการ 
  นายส าราญ  ทองศรีชุม : นางศิรินุช ด าแก้ว ประสงค์ขอย้ายไปโรงพยาบาลป่าพะยอม และ 
นางเยาวภา  พงศ์พุ่ม ประสงค์ขอย้ายไปโรงพยาบาลพทัลงุ 
     มติท่ีประชุม : ให้ย้ายได้ แต่ต้องมีคู่ในการสลับสับเปลี่ยน หรือมผีู้มาปฎิบัติหน้าที่แทน 
                     

3.4 สืบเน่ืองจากข้อ 3.4 ข้อร้องเรียนศูนย์ ARI  
                    นางทิวาพร  ศิลปะเจริญ :  ขอยกเลิกคลินกิ ARI แตย่ังมีคัดกรองเหมือนเดมิ และใหเ้จ้าหน้าที่
OPD จะท าการคัดกรองอกีครั้ง โดยให้คนไข้รอบริเวณหน้าห้องทันตกรรม ซึง่อาจจะมกีารแพร่กระจายของเช้ือโรค
ได้ง่าย จึงขอซื้อเทอร์โมมิเทอร์แบบแสกน จ านวน 2 ตัว โดยท าบันทึกข้อความในการจัดซื้อ 
                     นายสิทธิชัย  พันเศษ : การจัดเวรคัดกรอง โดยให้เจ้าหน้าที่ OPD เป็นตัวยืน และจัดเจ้าหน้าที่
ท่านอื่นเสริม โดยจัดพยาบาลฝ่ายปฐมภูมิฯร่วมด้วย และขอพิจารณาเพิ่มเตมิว่าต้องมีการคัดกรองหรือไม่ หรือให้
เจ้าหน้าที่ OPD เป็นคนคัดกรอง 

มติท่ีประชุม : จัดให้พยาบาลอยู่เวรคัดกรองในตอนเช้า โดยจัดกลุม่การพยาบาลและฝ่ายปฐมภูมิ 
ส่วนอีก 1 คน จัดเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ตามสายวิชาชีพ ที่มิใช่ฝ่ายสนบัสนุน หรือสามารถให้บริการผูป้่วยได้ โดยให้
ข้ึนปฎิบัติหน้าที่ในเวลา 06.30-08.30 น. และมอบหมายให้นางทิวาพร  ศิลปเจริญ จัดสรรในส่วนของฝ่ายการ
พยาบาล และมอบนายสิทธิชัย  พันเศษ จัดสรรในส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆ 

 

                    3.5 สืบเนืองจากข้อ 5.2 การจัดกิจกรรม OD 
นายส าราญ  ทองศรีชุม : เดิมจัดกจิกรรมที่ไร่ตะวันหวาน เปลี่ยนเป็นทีโ่รงแรมขนอมซลัไรส์  

รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยจัดกจิกรรม 3วัน 2 คืน รุ่นที่  1 ตั้งแต่วันที่ 20-22 ก.ย.63 
รุ่นที่  1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 ก.ย.63 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ
 

3.6 สืบเน่ืองจากข้อ 7.1 การจัดตั้งตู้ ATM 
นายส าราญ  ทองศรีชุม : ได้ประสานไปยังธนาคารกรุงไทยในการติดตั้งตู้ ATM ซึ่งอยู่ระหว่าง

ข้ันตอนการปะสานของธนาคารกรุงไทยไปยังกรมธนารกัษ์ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔… 
 



๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
   

๔.๑ เรื่องจากการประชุมภายนอก   
   -ไม่มีข้อมูล- 
    

4.2.เรื่องของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
  4.2.1 งบค่าเสื่อมและงบลงทุน 

นายส าราญ  ทองศรีชุม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ได้รับจัดสรรงบลงทนุปี 65 คือยูนิต
ท าฟัน เป็นเงิน 460,000 บาท และในส่วนของงบค่าเสื่อมปี 64 ที่ได้รับจัดสรร (ดังรายละเอียดแนบ 1) 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 4.2.2 มติการใช้เงินกองทุนทอดผ้าป่า (ดังเอกสารแนบ) 

   นายส าราญ  ทองศรีชุม : มติการใช้เงินกองทุนทอดผา้ป่า (ดังเอกสารแนบ 2) ส่วนเงินที่
เหลือจะจัดท า Smart OPD โดยมาจากการท าบุญในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

4.2.3 การจัดท าแผนเงินบ ารุง 
นายส าราญ  ทองศรีชุม : ก าหนดวันที่ในการจดัแผนเงินบ ารุงในวันที่ 2-3 กันยายน 2563 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

     

4.3 เรื่องของกลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
  4.3.1 การพัฒนาโปรแกรม HOSXP 
   นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : การพัฒนาโปรแกรม HOSXP เนื่องจากประสบปัญหาออกพื้นที่ 
โดยเฉพาะ HOSXP PCU อยากให้สามารถใช้งานได้ในส่วนของการลงชุมชน 
   นายส าราญ  ทองศรีชุม : ยังไม่รับทราบข้อมูลในส่วนของที่อื่นที่ใช้ HOSXP PCU แต่ได้
ประสานงาน IT ของจังหวัดในการจัดหาข้อมูลดังกล่าว และให้งาน IT ของโรงพยาบาลดูความเร็วของการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต เพื่อความเร็วในการท างาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

4.3.2  การจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ศูนย์ COC  
นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ ขอปรับปรุงเพิ่มเติม  

มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบงาน ENV จะท าการส ารวจ 
     

 4.4 เรื่องของกลุ่มงานทันตกรรม 
   -ไม่มี- 
 4.5 เรื่องของกลุ่มงานการพยาบาล 
  4.5.1 การตรวจสุขภาพ 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ: การตรวจสุขภาพต ารวจ จ านวน 9 ราย โดยให้บริการ 2 วัน เวลา 
07.30-08.30น. ท าการซักประวัติตรวจเลือด ปัสสาวะและเวลา 13.30-15.30น. นัดเอ็กซเรย์และแจ้งผลโดยจัดที่ 
คลินิก OPD 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

/4.5.2 การลงลายมือ… 



๔ 

 

 

4.5.2 การลงลายมือชื่อลูกจ้างรายคาบ  
นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : การลงลายมือช่ือเดิมให้การเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง  

แต่ปรากฏว่าการลงลายมือช่ือปฎิบัตเิดิมเป็นเวลา 07.30-16.30 น.รวมเวลาพักเที่ยงด้วย  แตเ่นื่องจากการเงินจังหวัด
ร่วมกับการเงินโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเวลา
ปฏิบัติงานต้องเป็นเวลา 08.30-16.30น.  

 
  มติท่ีประชุม : ขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบพยาบาลทั้ง 5 คน ช่ัวโมงละ 91 บาท 
วันละ 637 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งพนักงานขับรถยนต์ด้วยเป็นช่ัวโมงละ 46 บาท   
7 ช่ัวโมงวันละ322 บาท ส่วนลูกจ้างรายคาบท่านอื่นให้จัดท าแผนเลื่อนเงินเดือน 
 

๔.6 เรื่องของกลุ่มงานประกัน 
   4.6.1 เรื่องข้อร้องเรียน 
   นางสุวรรณดา  สงธนู : เนื่องจากก่อนหน้ามีเคสข้อร้องเรียน โดยทาง สปสช.ได้ชดเชยให้กับ
ผู้ป่วยเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท และทางโรงพยาบาลจะมีการปรับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเพื่อประสิทธิภาพใน
การท างานมากยิ่งข้ึน 
    มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 4.7 เรื่องของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
   -ไม่มี- 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขอจ้างลูกจ้างรายคาบ  

นายพงษ์ประยูร แก้วหมุน : เนื่องจากงานเภสัชกรรมมีจ านวนบุคลากรในส่วนของลูกจ้างประจ า
ห้องยาไม่เพียงพอ และด้วยภาระงานที่มีเยอะ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ทันเวลา จึงขอรับเจ้าหน้าที่เพิ่มจ านวน 1 อัตรา  

มติท่ีประชุม :  อนุมัติให้จ้าง 1 อัตรา โดยใช้บัญชีรายช่ือของเดิมลูกจ้างช่ัวคราว 
(รายคาบ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)  
   

  5.2 ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
มติ ท่ีประชุม : อนุมัติให้แต่งตั้ งรายช่ือหัวหน้าแต่ละฝ่ายหรือแต่ละแผนกใน 

การตรวจสอบประจ าปี 2563 
  5.3 การจา่ยค่าตอบแทน ฉ 11  

มติท่ีประชุม : อนุมัตใิห้จ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 จ านวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม-
มีนาคม2563  
            

5.4 เบิกค่าวิชาชีพของผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
มติท่ีประชุม  : อนุมัตใิห้เบิกค่าตอบแทนของผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ คือนางสาว

วสี  หวานแก้ว สาขา จิตเวชชุมชน เดือนละ 5,000 บาท   
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5.5 ขออนุมัติยืมเงินบ ารุง 
นายส าราญ  ทองศรีชุม : เนื่องจากมีงบประมาณจัดสรรให้สร้างบ้านพักจ านวน 1 หลัง แต่เงินยัง

ไม่ได้จัดสรรมา แต่ต้องรีบด าเนินการ จึงขอใช้ประมาณจากเงินบ ารุงก่อน 1,050,000 บาท และจะโอนคืนเงิน
บ ารุงภายหลังจากที่ทางจังหวัดโอนมา 
         มติท่ีประชุม   : อนุมัติ                                                                                
   

5.6 แนวทางในการบริจาคเงิน 
นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน : เนื่องจากผู้รับบริการมีความประสงค์จะบริจาคเงินให้ใช้ในส่วน

ของงานผู้ป่วยนอก จะสามารถรับเงินดังกล่าวเข้าแผนกและหักภาษีได้หรือไม่ 
มติท่ีประชุม : หากผู้รับบริการประสงค์จะบริจาคเป็นสิ่งของสามารถรับได้ และให้แจ้งงานพัสดุ

เพื่อด าเนินการ แต่หากประสงค์บริจาคเงินให้บริจาคที่งานการเงินของโรงพยาบาลเพื่อท าการออกใบเสร็จและ
น าไปลดหย่อนภาษีเป็นล าดับถัดไป 
   
   

 เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
 

    
                 
       (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์)         (นายส าราญ  ทองศรีชุม) 

      ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 


