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ครั้งที่  3/๒๕๖4 
วันที่  29 มีนาคม 2564  

เวลา  ๑3.30  น. 
ณ หองประชุมกาหยู 

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง 

คร้ังที่ 3/2564  วันที่  29 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมกาหยู  โรงพยาบาลระนอง 

ระเบียบวาระ เรื่อง ผูนําเสนอ เวลา หนา 
วาระกอนประชุม 

 
    

วาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจง
ใหที่ประชุมทราบ 

๑. เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด   
หัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดระนอง 

2. เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขจังหวัดระนอง  (คปสจ.ระนอง) 

   

วาระที่ 2 
รับรองรายงานการ

ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว   
- ครั้งท่ี 3/๒๕๖4  ลงวันที่ 29 มีนาคม  2564 

 

 
- เลขานุการ 

  

วาระที่ 3 
เรื่องติดตาม 

1. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามเข็มมุง
ของโรงพยาบาล 
- HA IT ขั้น 1  
- Super primary care cluster 
- ผาน Re-ac ครั้งที ่2 
- ประสิทธิภาพการเงนิการคลงัระดับ A  
- Smart Hospital 

- หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

  

วาระที่ 4 
เรื่องพิจารณา 

 
1. งานแผนเงนิบํารุง รพ.ระนอง ประจําป 2564 
กง. ยุทธ ฯ (คุณสุที  อังษานาม) 
 
 
 
 
 
 
 

   

วาระที่ 5 
เรื่องเพ่ือทราบ 

1. เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายการแพทย  
2. เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
3. เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 
4. สถานการณดานการเงินการคลังโรงพยาบาล
ระนอง  (กลุมงานบัญชี) 
 

 
 
 
 

  

วาระที่ 6 
เรื่องอ่ืนๆ 

    

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง 

ครั้งที่  3/๒๕๖4 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 

เวลา  ๑3.30 น. 

ณ หองประชุมกาหยู  โรงพยาบาลระนอง 

…………………………………………………………………………….. 

ผูมาประชุม 

1. นายอรุณ  สัตยาพิศาล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง  ประธาน 

2. นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย 

3. นายสาโรจน  จันทรแกว  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

4. นางพิมพใจ  เหลืองออน  รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 

5. นายศิริวัฒน ธัญสิรพิงศ  หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6. นายวุฒชิัย  จาแกว   หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 

7. น.ส.ชื่นขวัญ  แกววิจิตร  หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย 

8. นางนัยนา  ทองสกุล   หัวหนากลุมงานคุณภาพ 

9. น.ส.พรรณา  เพ็งปอภาร  หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร  

10. นายภาณุศักดิ์  อินทสะโร  หัวหนากลุมงานทันตกรรม 

11. นางทัตมรี  กมลานนท  หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู (แทน) 

12. น.ส.จินตนา  ลิ่มระนางกูร  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

13. น.ส.วันไรฮาน  การีแซ  หัวหนากลุมงานสุขศึกษา 

14. น.ส.จันทรพร  กวินการ  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

15. นางอัศนีย  เตโชวิทวัสกุล  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

16. น.ส.สุภาพร  เพชรรักษ  หัวหนากลุมการพยาบาลผูปวยหนัก 

17. นางอนงค  ปานบุญ   หัวหนากลุมงานการพยาบาลหองคลอด 

18. น.ส.ศศิธร  ชาญโลหะ  หัวหนากลุมการพยาบาลผูปวยอายุรกรรม  

19. นางปานสี  ชัยยะ   หัวหนากลุมงานการพยาบาลศัลยกรรม 

20. นางอนงค  ปานบุญ   หัวหนากลุมการพยาบาลผูคลอด  

21. นางวันทนา  อภิรักษรัตนกุล  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยสูติ – นรีเวช 

22. น.ส.นิรมล  อูเจริญ   หัวหนากลุมงานการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 

23. น.ส.นันทวดี  กูลณรงค  หัวหนากลุมงานพัสดุ   

24. น.ส.สุมา  แดงตั๋น   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล  

25. นางเพ็ญรักษิณา  ออนรูที่  หัวหนากลุมงานการเงนิ 

26. นายเอกลักษณ  บุญพา  หัวหนากลุมงานบัญชี (แทน) 

 
2/27. นายบัญชา.................... 



27. นายบัญชา   ภูริปาณิก  หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป   เลขานุการ  

28. น.ส.เยาวล ี เขียวแดง  นักประชาสัมพันธ 
 

ผูไมมาประชุม  

1. นายพรเทพ  แยมทรัพย  หัวหนากลุมงานศัลยกรรม    ติดราชการ 

2. น.ส.กันยลักษณ  กิตตินนท  หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม   ติดราชการ 

3. นายกฤษฎา  เขียวเปลื้อง  หัวหนากลุมงานอายุรกรรม   ติดราชการ 

4. นายเกริกศักดิ์  เตาตระกูล  หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส  ติดราชการ 

5. นายกฤติน  มีวุฒิสม   หัวหนากลุมนิติเวช    ติดราชการ 

6. น.ส.หทัย  หะวานนท   หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา   ติดราชการ 

7. นายปยะวัฒน  งามเลิศรัศมี  หัวหนากลุมงานจิตเวชและยาเสพติด  ติดราชการ 

8. น.ส.จินดาพร  รุจินิรันดร  หัวหนากลุมงานรังสีวินิจฉัน   ติดราชการ 

9. นายระพี  เฉลิมวุฒานนท  หัวหนากลุมงานผูปวยนอก   ติดราชการ 

10. นางอัญชลี  กรสกุล   จพ.สาธารณสุขชุมชนชาํนาญงาน   ติดราชการ 

11. น.ส.สิริรัตน  ศรีสมวงษ  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ   ติดราชการ 

12. นายชาคร  วิภาดาวุฒกิุล  หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ติดราชการ 

13. นายทรงพล  วรบุตร   หัวหนากลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางอุดม  กรมโยธา   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ 

2. น.ส.วณิชา  ลิ่มศิลา   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

3. น.ส.คนึงนิจ  เจียวกก   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

4. น.ส.ประภาพรรณ  นิยมรัฐ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

5. นางพัฒนี  เทพปรีดา   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

6. นางวันเพ็ญ  สาขํา   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

7. นางอาภรณรตัน  ปานโบ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

8. นางปรียา  แกวตาทิพย  จพ.ธุรการชาํนาญงาน 

9. นางฐิติมา  นาคบุปผา  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

10. นายสุที  อังษานาม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

11. นายเรืองเดช  มิสุด   นิติกร  

12. น.ส.โชติกา  วงษทองดี  นักประชาสัมพันธ 

 

เริ่มเวลาการประชุม  ๑3.30 น. 

นายอรุณ  สัตยาพิศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง ประธาน 
ประธาน  : เรื่องกอนการประชุม 
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3/งบประมาณ.................... 



  :   งบประมาณขาลง ป  2564 
1.  Auto  CPR  1  เครื่อง  มอบ  ER 
2.  เคร่ืองดมยาสลบพรอมเครื่องชวยหายใจฯ   2  ตัว  มอบใหดมยา 
- หองผาตัดมี  8  หอง  มีเครื่องดมยา  8  ตัว 
- 2  ตัวใหมไวแทนเคร่ืองเกา  หรือของเกาแทงจําหนาย 

   3.  กลองสองตรวจผาตัดในชองทอง  แบบคมชัดสูง  1  ตัว 
   4.  รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัย  เคลือบสารตานจุลชพีขนาดกลาง 
      - รถกระบะมอบให  ER    
   5.  กลองจุลทรรศน  สําหรับงานบํารุงรักษารากฟน  (ใหหมอเฉพาะทางท่ีจบใหม) 
   - รากฟนที่ทํายากไมตอง Refer  เพิ่มความสะดวกใหกับเจาหนาที่ 
   6.  เคร่ืองอบฆาเชื้ออัตโนมัติ  มอบใหจายกลาง 
   7.  เคร่ืองฟอกไตแบบวัดคาโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ  3  เครื่อง  มอบใหไตเทียม 
   8.  ชุดสงตรวจหลอดลมผูใหญ  และเด็ก  มอบ OR 
   9.  เตียงผาตัด  มอบ  OR 
ที่ประชุม   :  รับทราบ 
 

:   งบประมาณเงนิกู  ป  2564 
   1.  ปรับปรุงหองระบบระบายอากาศหองทันตกรรม  10  หอง   
   2.  เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจ 
   3.  เคร่ืองอบฆาเชื้อดวยแกสไฮโครเจน 
   4.  Auto  CPR  
   5.  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
   6.  เคร่ืองชวยหายใจคุมปริมาตรขนาดเล็ก 
ที่ประชุม   :  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1  :  เรื่องที่ประธานแจงทราบ 
ประธาน  :  จากการประชุม  5x5  ที่จังหวัดชุมพร 

1.  สปสช.  มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีใหม  ซึ่งคาดวาในป  2565  จะตรวจครบทุก 
จังหวัด  ป  2564  นาํรองท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  โดยหอง  Lab  จะตองประสานกับ สปสช. ลวงหนา  ดังนี้ 
  -  ทําความตกลงกับกรมวิทยาศาสตร  เพื่อรับรองการตรวจมะเร็งแบบนี้ 
  -  ทําหนังสือถึง สปสช.  จายเงินคาตรวจใหกับโรงพยาบาล 

2.  รานยาในระนอง  ตองมี  Model  3  =  1  ราน 
  - รานดฟีารมัส Model 3  =   1. โรงพยาบาลจัดยารายบุคคลสงใหรานยา 
      2. โรงพยาบาลสาํรองยาไวท่ีราน 
      3. ใหรานยาสตอกยา  และจดัยาใหผูปวยตามใบสั่ง 

3.  การตรวจ  Lab  นอกหนวยบริการ  จาย  80  บาท/ครั้ง 
4.  การเปดตึกจิตเวช 
5.  โครงการราชทัณฑปนสุข  ควรแยกหองพักนักโทษ  และมีมุมหรือที่พักสําหรับผูคุม          

เพื่อความสะดวกในการเฝานกัโทษ 
ที่ประชุม   :  รับทราบ 
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4/ประธาน.................... 



ประธาน   :  จากการประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย  2  จ. 
  แกเจ็บ 1. ลดแออัด  ลดรอคอย 
    - ระบบคิว ตูคีออส 
    - เจาะเลือด รพ.สต. 
    - รับยาที่รานยา 
   2. 30 บาท รักษาทุกที่  เปลี่ยนสิทธิไดทันที  ไมตองรอ  15  วัน 
   3. ลดจํานวนคนไข  โดยใหคนไข DM ที่ควบคุมไดไปรับยาที่คลินิกหมอครอบครัว    
   4. โครงการ 3  หมอ  ประกอบดวย  หมอประจําตัว ,  หมอสาธารณสุข ,  และหมอ
ครอบครัว 
  แกจน 1. กัญชาเปนพืชเศรษฐกิจ  กญัชาปลูกเพื่อการแพทยและวจิัย 
    - น้ํามันกัญชาสามารถนํามานวดไดหรือไม 
ที่ประชุม   :  รับทราบ 
 

ประธาน   :  ประชุมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่จังหวัดเชียงใหม 
  - กระทรวงสาธารณสุข  แบงเปน  12  เขตสุขภาพ 
   1. ระนองอยูในเขตสุขภาพที่  11  มีประชากร  4.8  ลานคน 
   2. Service  Plan  ควรมีความเทาเทียมกัoของบริการ 
   3. เศรษฐกิจสุขภาพ  คอื  กัญชาสมุนไพร  กัญชาปลูกได  6  ตน 
   4. Covid – 19  การฉีดวัคซีน 30 ลานโดส  ภายใน  3  เดือน 
  โอกาสปองกัน Covid – 19 ตองทํา  DM HTT  
     D  -  Distancing 
     M  -  Mask  Wearing 
     H  -  Homd  Washing 
     T  -  Testing 
     T  -  Thai  Cha na 
หมอศิริวัฒน   :  โรงงานตองทํา  Bubble  and  Seal  ใชในจังหวัดท่ีมีโรงงานจํานวนมาก 
ประธาน   :   -  Seal  ไวในโรงพยาบาล  ไมใหออกไปขางนอก 
    -  ซอมแผนฉีดวัคซีน  วันศุกรที่  2  เมษายน  2564  เวลา  14.00  น. 
   -  เปดคลินิกผูสูงอายุ (นอกเวลาราชการ) เปดเปนที่แรก วันที่ 1 เมษายน 2564 
ที่ประชุม   :  รับทราบ 
 

วาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม    ครั้งที่ 3/๒๕๖4  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 
ที่ประชุม           :    มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่3 :   เรื่องแจงทราบ  

แพทยศิริวัฒน   :  การดาํเนินงาน  HAIT  (เอกสารหมายเลข  1 ) 
  -  โรงพยาบาลระนองทําครบทั้ง  7  ขอ  และไดจัดทําเปนรูปเลม 
  -  นําขอมูล HAIT  ทั้ง  7  ขอ  ไปลาไวใน  Ranong  Hospital  Intranet   
  -  IT  Round  เจาหนาท่ีสวนใหญมีความรูเพิ่มขึ้น 
  -  การจัดการระบบ  Data  Center  Ranong  Hospital  เรียบรอย 
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แพทยศิริวัฒน  :  ผลการดาํเนินงาน  Smart  Hospital  (เอกสารหมายเลข  2) 
  -  การบริการ  Free Wifi  อยูระหวางดําเนินงาน 
  -  ระบบ  ERP  ที่เชื่อมโยงถูก  Core  Process  แบบอัตโนมัติ 
  -  Core  Business  Process  ยังไมไดดําเนินการ 
ที่ประชุม :   รบัทราบ 
 

วันไรฮาน   :  Super  primarg  Care  Cluster  (เอกสารหมายเลข  3) 
  -  ทดลองเปดใหบริการ  15 – 26  มีนาคม  2564  
  -  จาํนวนผูรับบริการ  311  คน 
  -  เปดใหบริการ 
   1.  ตรวจรักษาโรคทั่วไป 
   2.  ปฐมพยาบาล  ทาํแผล  ฉดียา 
   3.  Well  child  Clinic 
   4.  บริการทันตกรรม 
   5.  เย่ียมบาน 
   6.  ANC  Clinic 
   7.  T.B. dots 
   8.  บริการวางแผนครอบครัว 
   9.  คลินิกโรคเรื้อรัง 
ที่ประชุม :   รบัทราบ 
 

รองฯพยาบาล  : การดําเนินงาน HA   (เอกสารหมายเลข 4) 
  1. Re – ac วันท่ี 20 – 21 พฤษภาคม 2564  

2.  การรายงานความเสี่ยงเดือนตุลาคม 63 – กุมภาพันธ 2564   
 -  การรายงานความเสี่ยงสูงข้ึน ไมรุนแรง 
3.  มีการทํา Risk Profile  100% 
ENV  
1.  6 – 7 พฤษภาคม 2564  ซอม CPR  ทั้งหมดทุกตึก  ใหกําหนดแผนซอมใหม 

  2. ซอมแผนอัคคีภัย วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 
       -  12 พฤษภาคม 2564   สอนการดับเพลิงเบ้ืองตน ครึ่งวันเชา – บาย  
          13 พฤษภาคม 2564 Table Top  
                                       14 พฤษภาคม 2564  ซอมจริง 
  ใหทกุหนวยงานสงรายชื่อผูเขารวมประชุม คนเกาและคนใหม อยางละ 2 คน 
ประธาน : ตองกําหนดชื่อ – หนวยงานใหชัดเจน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

คุณเอกลักษณ : สถานการณดานการเงินโรงพยาบาลระนอง (เอกสารหมายเลข 5) 
    -   ผานตามเข็มมุง การเงินการคลังระดับ A 
ที่ประชุม          : รับทราบ 
 
 
 
 

6/วาระที่ 4......................... 

- 5 - 



วาระที่  4  เรื่องพิจารณา     
คุณสุที     : เพื่อพิจารณาขอมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2564  

   1. รายการนอกแผนที่ไดรับอนุมัติ (งบกลาง)  จํานวน 29 รายการ  

   เปนเงิน  2,099,357.18 บาท 

   2. รายการพิจารณาปรับแผนเงินบํารุง 

   -  รายรับมีมติใชแผนเงินบํารุง  375,000 บาท 

   -  รายจายมีมติใชแผนเงินบํารุง 342,887,910 บาท 

   3. ยืนยัน Building list  งบประมาณประจําป 2565 

   -  อาคารเอ็กซเรยโรงพยาบาลระนอง เลขที่แบบ 11107  วงเงนิ 105,060,000 บาท 

ที่ประชุม      : เห็นดวย อนุมัติ  
 

คุณเพ็ญรักษิณา     : เงินเพิ่มพิเศษแพทย (หมอพิสิษฐ) 

   -  ขอมติที่ประชุมเพื่อเงินเพิ่มพิเศษใหกับแพทยพิสิษฐ   แพนชัยภูมิ ซึ่งไดรับเงินไมครบ  

เนื่องจากเอกสารสูญหาย  

ประธาน      : 1.  มีการเปลี่ยนกรรมการชุดใหม 

   2.  นพ.สสจ.คนเกาเปนคนเซ็น 

ที่ประชุม     : เห็นชอบใหนําเสนอในระดับจังหวัด 
 

คุณปานสี     : PCT  ศัลยกรรม  ใหเจาหนาที่สวมหมวกกันน็อค 100% 

ประธาน      : -  เห็นชอบ  มอบคุณบัญชา  ภูริปาณิก 

    -  เขตสวมหมวกนิรภัย 100% 

   -  มาสวมหมวก ไมใหเขาโรงพยาบาลระนอง   

ที่ประชุม     : รับทราบ 
 

วาระที่  5  เรื่องเพื่อทราบ   
รองฯ แพทย    : จากการประชุมจังหวัดเดือนที่ผานมา 
   1.  หามนําชื่อผูวาราชการจังหวัดมาแอบอาง 
   2.  รณรงค 7 วันอันตรายชวงสงกรานต 
   3.  รณรงคการสวมผาไทยลายขอ 
   4.  นพ.นรเทพ  อัศวพัชระ เปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
   5.  ใหความสําคัญกับโครงการพระราชดาํริเฉลิมพระเกียรติ 
   6.  พัฒนาระบบบริการแบบองครวม 
   7.  พัฒนางานระบบชายแดน  แรงงานตางดาวใหดี 
   8.  พัฒนาระบบเศรษฐกิจสุขภาพและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
   9.  สรางองคกรแหงความสุข ธนาคารความดี  
ที่ประชุม    : รับทราบ 
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รองฯ พยาบาล    : งานอาบนํ้าแร  แลระนอง  ประจําป 2564  โรงพยาบาลระนองไดรบัมอบหมายให
ดําเนินงาน คือ 
   -  ออกบูทกัญชาทางการแพทย 
   -  ออกหนวยปฐมพยาบาล  6 วัน 
   -  เนนเวนระยะหาง  ปดงานใหเร็ว 
ที่ประชุม    : รับทราบ 
 
วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
   -  ไมมี 
ที่ประชุม    : รับทราบ 
 

ปดประชุม เวลา ๑6.00 น.   

 

 
    
 
 

     ...............................................ผูจดรายงานการประชุม 

         (นายบัญชา  ภูริปาณิก) 
     หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสาโรจน  จันทรแกว) 
       รองผูอํานวยการฝายบรหิาร 
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