
 รายงานการประชุม 

 

 

    

 

 
 

 

ครั้งที่  6/๒๕๖3 
วันท่ี  24 พฤศจกิายน 2563  

เวลา  ๑3.30  น. 
ณ หองประชุมสวรรค  กาญจนะ 

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง 

ครั้งที่ 7/2563  วันที่  28 ธันวาคม  2563  เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมอินทนิล  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 6/๒๕๖3  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563 

 

 
- เลขานุการ 

 
5 นาที 

 

วาระที่ 3 
เรื่องติดตาม 

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

- หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

- พรส. 

30 นาท ี
 
 
 

10 นาท ี

 

วาระที่ 4 
เรื่องพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

วาระที่ 5 
เรื่องเพ่ือทราบ 

1. เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายการแพทย  
2. เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
3. เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 
4. สถานการณดานการเงินการคลังโรงพยาบาล
ระนอง  (กลุมงานบัญชี) 
5. งานแผนเงนิงบประมาณ รพ.ระนอง  
(คุณสุที  อังษานาม) 
 

 
 
 
 

  

วาระที่ 6 
เรื่องอ่ืนๆ 

    

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง 

ครั้งที่  6/๒๕๖3 

วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖3 

เวลา  ๑3.30 น. 

ณ หองประชุมสวรรค  กาญจนะ  โรงพยาบาลระนอง 

…………………………………………………………………………….. 

ผูมาประชุม 

1. นายอรุณ  สัตยาพิศาล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง  ประธาน 

2. นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย 

3. นายสาโรจน  จันทรแกว  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

4. นางพิมพใจ  เหลืองออน  รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 

5. นายวุฒชิัย  จาแกว   หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิ 

6. น.ส.ชื่นขวัญ  แกววิจิตร  หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย 

7. นางนัยนา  ทองสกุล   หัวหนากลุมงานคุณภาพ 

8. น.ส.พรรณา  เพ็งปอภาร  หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร  

9. นายภาณุศักดิ์  อินทสะโร  หัวหนากลุมงานทันตกรรม 

10. น.ส.ปยวรรณ  กมลวิทย  หัวหนากลุมงานสังคมสงเคราะห  

11. น.ส.จินตนา  ลิ่มระนางกูร  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม  

12. น.ส.สิริรัตน  ศรีสมวงษ  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ    

13. นายชาคร  วิภาดาวุฒกิุล  หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

14. นางอัศนีย  เตโชวิทวัสกุล  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

15. น.ส.จริดาภรณ  ธนบัตร  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยหองผาตัด 

16. น.ส.ศศิธร  ชาญโลหะ  หัวหนากลุมการพยาบาลผูปวยอายุรกรรม  

17. นางปานสี  ชัยยะ   หัวหนากลุมงานการพยาบาลศัลยกรรม 

18. นางอนงค  ปานบุญ   หัวหนากลุมการพยาบาลผูคลอด  

19. นางวันทนา  อภิรักษรัตนกุล  หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยสูติ – นรีเวช 

20. น.ส.นิรมล  อูเจริญ   หัวหนากลุมงานการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 

21. น.ส.เกศณ ี วงษศลิป   หัวหนากลุมงานพัสดุ   

22. น.ส.เสาวลักษณ  ไอยราพัฒนา หัวหนากลุมงานโครงสรางพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย (แทน) 

23. น.ส.สุมา  แดงตั๋น   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล  

24. นางเพ็ญรักษิณา  ออนรูที่  หัวหนากลุมงานการเงนิ 

25. นายเอกลักษณ  บุญพา  หัวหนากลุมงานบัญชี 

26. นายบัญชา   ภูริปาณิก  หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป   เลขานุการ    

  

2/27. นางอัญชลี.................... 



27. นางอัญชลี  กรสกุล   จพ.สาธารณสุขชุมชนชาํนาญงาน                                        

28. น.ส.เยาวล ี เขียวแดง  นักประชาสัมพันธ 
 

ผูไมมาประชุม  

1. นายศิริวัฒน ธัญสิรพิงศ  หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพติดราชการ 

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. นายขวัญ  ยาดาโอ   หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู   ติดราชการ 

10. นายระพี  เฉลิมวุฒานนท  หัวหนากลุมงานผูปวยนอก   ติดราชการ 

11. นางปณณภัส  รักสกุลนิตย  หัวหนากลุมงานสุขศึกษา    ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางทัตมณี  กมลานนท  นักกายภาพบําบัดชาํนาญการพิเศษ 

2. น.ส.สมพร  จั่นจํารัส   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

3. น.ส.วณิชา  ลิ่มศิลา   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

4. น.ส.จรีรัตน  ธาราสุข   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

5. น.ส.ประภาพรรณ  นิยมรัฐ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

6. นางพัฒนี  เทพปรีดา   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

7. นางจันทรเพ็ญ  กาฬสุวรรณ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

8. นายวรฉัตร  คงเทียม   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

9. นางอาภรณรตัน  ปานโบ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

10. นายสุที  อังษานาม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

11. นายเรืองเดช  มิสุด   นิติกร  

12. น.ส.โชติกา  วงษทองดี  นักประชาสัมพันธ 

 

เริ่มเวลาการประชุม  ๑3.30 น. 

นายอรุณ  สัตยาพิศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง ประธาน 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธาน  : 1. การลงขอมูลเบิกจายเงิน มอบคุณประภาพรรณประสานกับคุณเสาวณี 
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3/การลงขอมูล......................... 



    -  การลงขอมูล TB  
    -  ราชทัณฑปนสุข            จัดทําตารางผูรับผิดชอบ 
    -  การลงขอมูล HIV  
   2. หองพิเศษ 12 หอง เปดใหบริการไดในเดือนมกราคม 2564 
   3. คลินิก SMC ในระเบียบตองใหผูปวยรวมจาย ในทุกสิทธ์ิ 
   4. สิ่งที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการเงินมากที่สุด คือ คาตอบแทน 
   5. เพิ่มรายได (ขาเขา) 
    -  เพิ่มจุดจัดเก็บรายไดใหเต็มประสิทธิภาพ ทันตกรรม Lab ER 
    -  เพิ่มหองพิเศษ 12 หอง 
    -  เพิ่ม OR IPD หองพิเศษ ที่คลินิก SMC 
    -  เปดศูนย Ordit เวชระเบียน 
   6. ลดรายจาย (ขาออก) 
    -  วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) วงเงนิ 500,000 บาท 
(หาแสนบาท) ขึ้นไปทุกรายการ ตองจัดทําตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวงเงินที่ต่ํากวา 500,000 บาท (หาแสนบาท) ใหดําเนินการจัดทําดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
    -  ซื้อวัสดุยอยตามรานคาในระนอง ไมเจาะจงรานใดรานหน่ึง 
    -  การตรวจคนไขแบบ Screening Lab ทําใหตองเสียคาใชจายกับ Lab สูง  
 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

1. เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด  
รองฯบรหิาร :  - การเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.  สวมเสื้อเหลือง 
แบงการเดินแถวเปน 6 สาย  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  สายละ 10 คน 

1.1 ลานเอนกประสงคเทศบาลเมืองระนอง – พระราชวังรัตนรังสรรค 
1.2 ตลาดภูมิชนก – พระราชวังรตันรงัสรรค 
1.3 โรงเรียนชาติเฉลิม – พระราชวังรัตนรังสรรค  
1.4 ศูนย OTOP อบจ.ระนอง – พระราชวังรัตนรังสรรค  
1.5 สนามฟุตบอลเดอะมิงเก้ิล – พระราชวังรัตนรังสรรค  
1.6 ตลาดคนนอง – พระราชวังรัตนรังสรรค  

-  โรงพยาบาลระนองรับผดิชอบจัดหนวยปฐมพยาบาล 1 จุด 
-  สสจ.ระนองรับผิดชอบจุดคัดกรอง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ประธาน  : กลุมการพยาบาลตองการทราบขอมูลอะไรบาง 
คุณกาญจนา : ไดรับการประสานจากทาง สสจ.ระนองแลว ขอรถนําขบวน 1 คัน เดินแถวเสร็จมา
จอดไวที่หนวยปฐมพยาบาล 
ที่ประชุม         :  รับทราบ 
  

รองฯ บริหาร        :       2. ขอใชพื้นท่ีแขวงการทางระนอง 
   - ตองทําประชาพิจารยกับทางประชาชนหงาว 
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4/ประธาน................................ 



ประธาน : แขวงการทางระนองยินดียาย แตใหทางโรงพยาบาลระนองหาพื้นท่ีกอสรางบานพัก
เจาหนาท่ีแขวงการทางระนอง 
ที่ประชุม         : รับทราบ 
 

   2. เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  (กวป.) 
รองฯ บริหาร        :       1. ผูวาราชการจังหวัดระนองมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลระนองเก่ียวกับ
การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วงเงินครั้งละไมเกิน  2,000,000 บาท 
(สองลานบาทถวน)  และมอบอํานาจใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนองเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 วงเงินครั้งละไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
   2. งบประมาณจัดสรร กอสรางบานพักขาราชการอํานวยการระดับสูงเปนอาคาร 
คสล.2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 165 ตารางเมตร  (บานพักผูอํานวยการ) 
ประธาน : งบลงทุนสิ่งกอสราง เขต 11  อยูในลําดับสุดทาย  แตของ รพ.ระนองขออันดับ 1  
   - ทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 12.00 น. ติดตามงบลงทุน  

ที่ประชุม      : รับทราบ 
        

คุณบัญชา     : 1. การแขงขันไตรกีฬานาว ีเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563   
โรงพยาบาลระนองไดรับมอบใหจัดหนวยปฐมพยาบาล และกองทพัเรือภาคที่ 3  ขอหองพักวันที่    16 – 19 
ธันวาคม 2563  จํานวน 2 หอง  เพ่ือใหแพทยเขาพัก 

   2. กิจกรรมพบปะกับทานผูวาราชการจังหวัดระนอง  เดือนละ 1 ครั้ง เปนการพูดคยุ 
นอกสถานที่  ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ร 25 พัน 2 เปนเจาภาพ สถานท่ีคายรัตนรังสรรค เวลา 07.30 –  
08.30 น. 
    -  ในสวนของโรงพยาบาลระนอง เปนเจาภาพ สถานที่จัดท่ีลานสุริยะโรจน จิบน้าํชา 
ยามเชา เวลา 07.30 – 08.30 น. 
ที่ประชุม      : รับทราบ 
 

วาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม    ครั้งที่ 7/๒๕๖3  ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 
ที่ประชุม         :      มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธาน : -  วันจันทร  เวนไวเพื่อการประชุมสําคัญ  ควบคุม กํากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนางาน และ

ผูบริหารลงเยี่ยมสํารวจ 

  -  กอนเขาสูกระบวนการท้ังหมด ตองนําเข็มมุงและแผนยุทธศาสตรมาถายทอดใหกับ

เจาหนาที่ไดรับทราบ  แบงเปน 4 รุน  วันที่ 8 , 15 , 17 , 22 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 น. 
 

วาระที่ 3 : เรื่องแจงทราบ 

แพทยนัยนา : 1. พรุงนี้เปน Hospital Round แผนกกุมารเวชกรรม 

  2. ENV Round  งานบําบัดน้ําเสีย  

  3. Lead Team จะเริ่ม 4 มกราคม 2564 ตารางจะสงไปทาง Line HA 

ประธาน : -  เตรียมทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ เข็มมุง  

  -  12 กิจกรรมคุณภาพ 

  -  One page  (5P) 

- 4 - 

5/วาระที่ 3......................... 



  -  เปาหมายในการลดความเสี่ยง 

  - ความภาคภูมิในของหนวยงาน 

ที่ประชุม       : รับทราบ 
คุณเอกลักษณ  : สถานการณดานการเงินโรงพยาบาลระนอง (งานบัญชี เอกสารหมายเลข 1 ) 
    - ประสิทธิภาพการเงินการคลงั ระดับ A ตองไดคะแนน 12.5 ขึ้นไป  
   - อัตราการคลองเตียงตองมากกวา 80% ขึ้นไป 
   - ระยะเวลาชาํระหนี้เกิน 90 วัน 
ประธาน     : คะแนนที่ขาดไปจะไดจาก  Planfin รายได การควบคุม e-bidding , การใชยา   
2 คะแนน  
  - ดัชนีชี้วัดทางการเงินอยูในระดับ 4  
ที่ประชุม      : รับทราบ 
 

รองฯ บริหาร : Green & Cleaning Hospital Plus 
  - แตงตั้งคณะกรรมการใหม  แบงเปน 7 ชุด 
  1. คณะกรรมการอํานวยการ 
  2. คณะทํางานการพัฒนาการจัดการขยะในโรงพยาบาล  (Garbage) 
  3. คณะทํางานดานพัฒนาสวมในโรงพยาบาล  (Restroom) 
  4. คณะทํางานดานการจัดการพลังงานในโรงพยาบาล (Energy) 
  5. คณะทํางานดานพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล (Environment) 
  6. คณะทํางานดานการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา (Nutrition) และการ
ดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ (Food Safety Hospital) 
  7. คณะทํางานพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชวีอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
ที่ประชุม : รับทราบ  
 

วาระที่  4  เรื่องพิจารณา     
คุณสุที  : การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑตามแผนเงินบํารงุ ป 2564 

   1. การจัดซื้อ วมย. และวัสดุการแพทย  คลัง วมย. ดําเนินการ 

   2. วัสดุทั่วไป มีการจัดซื้อจัดจางผานพัสดุ โดยพัสดุจะเปนคนรวบรวมจัดซื้อ 1 ครั้ง/เดือน 

    -  การจัดซื้อวัสดุรายเดือน 

    -  การจัดซื้อครภุัณฑในแผนเงินบํารงุ ป 2564 

    -  การจัดซื้อครภุัณฑนอกแผนเงินบํารุง ป 2564 

  วันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน พัสดุรวบรวมรายการที่จะซื้อภายในเดือนน้ัน 

  วันที่ 6 – 10 ลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

  วันที่ 11 – 30 คลังจะสั่งซื้อวัสดุที่ไดรับมาอนุมัติ 

ที่ประชุม : เห็นชอบ 
 

รองฯ บริหาร : การติดต้ังโซลาเซลล ในสวนของโรงพยาบาลระนอง ตอนนี้มี 3 บริษัทที่เสนอมา 
1. PCS  
2. FARA 
3. ปตท. 

6/ขอดีของ……........................ 
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ขอดีของการติดตั้งโซลาเซลล คือ ลดคาใชจายในสวนของคาไฟ เดือนละ 100,000 บาท  การติดตั้งจะติดบน
หลังคา ทางบริษัทยินดีจะเปลีย่นหลังคาใหใหมทั้งหมดตามที่เราตองการ  
ที่ประชุม : เห็นชอบใหดําเนินการไดตามระเบียบ 
 

คุณเรืองเดช : พิจารณาการเรยีกเก็บคาน้าํ คาไฟ ซึ่งตอนน้ีโรงพยาบาลระนองเก็บราคาตางกัน 
จึงขอมติที่ประชุมในการเรยีกเก็บคาน้ํา คาไฟ ใหราคาเทากันทุกราน คือ คาไฟ เก็บ 5 บาท คานํ้าเก็บ 16 บาท  
ประธาน  : เพื่อไมใหเกิดการรองเรียนจึงควรเก็บราคาเทากัน 
ที่ประชุม : เห็นชอบอนุมัติ 
    

วาระที่  5  เรื่องเพื่อทราบ   
แพทยวุฒิชัย : ขอมูลการดําเนนิงาน กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ   
   - จากการประชุม คปสอ.เมือง การสงกลับผูปวยสู รพช. (กะเปอร กระบุร ีละอุน)     
เพื่อลดการกลับมา การ Re-admit ในโรงพยาบาล  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
คุณบัญชา : 1. กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครั้ง  
   ศุกรสุดทายของเดือน เวลา 14.00 น.   
   -  ขอตัวแทนหนวยงานละ 2 คน  นําอุปกรณมาดวย ชวยกันเก็บขยะ โดยแบงเปน    
2 ทีม ฝงโรงพยาบาลและฝงราชาวดีสปาและน้ําแร  
   2. กิจกรรม 5 ส.  ทําทุกวันศุกร  เวลา 14.30 น. 
   3. กิจกรรมวันสวมโลก 30 พฤศจิกายน 2563 
ประธาน  : 5 ส. เปนพื้นฐานของ HA และวัฒนธรรมองคกรในเรื่องของความสะอาด และความ
ปลอดภัย ถามีการทําเปนประจําเปนระบบจะสงผลตอการผาน HA  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ปดประชุม เวลา ๑6.00 น.   
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