
 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบุรี 
เมื่อวันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ครั้งที ่3 ประจ าปี 2565 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

ณ  ห้องประชุมบน โรงพยาบาลกระบุรี 
************************************ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายบ ารุง  โกยทอง   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบุรี 
 2. นางศิริวรรณ  สุวรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

3. นางจรูญผล  แสงสิริไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 
4. นางอุษา  โอสถสุวรรณ์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นางสาวพจนา  กอนหานต์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
6. นายวริน  บุญฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 
7. น.ส.ณัฐณิชา  พงษ์ไพโรจน์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
8. นายปิยะชาติ  ปากจั่น   หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวกนกกาญจน์  เกื้อสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
10. นางสาวสุทธิภัทร  แก้วมณี  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
11. นายเอกชัย  ประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
12. นางสาวเยาวเรศ  โกเมท  หัวหน้ากลุ่มโภชนาศาสตร์ 

ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากลาพักผ่อน, ลากิจฉุกเฉิน, ลาคลอดและติดราชการ) 
 1. นางศิชดา  ภัทรพรไพโรจน์  หัวหน้างานจิตเวชฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนันทฉัตร  ชูภู่   เจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
วาระก่อนการประชุม 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

    ข้าพเจ้า .....(เอ่ยชื่อตัวเอง ท่อนนี้พูดพร้อมผู้บริหาร).........ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท า
หน้าที่น าบุคลากรโรงพยาบาลกระบุรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระท าการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิต
สาธารณะ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่  



 
 

ซื่อสัตย์ สามัคค ีมีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
   และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา 
ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ 
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

*************** 
 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

   ข้าพเจ้า ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 
โดยเคร่งครัด 

*************** 
 

3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศในการท างาน 

   และข้าพเจ้า ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ
สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และ
เคารพซึ่งกันและกัน และจะไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ  ต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน หรือด าเนินการร่วมกับ
โรงพยาบาลกระบุรี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1. ข้อเท็จจริงกรณี คุณสุนันท์ สุดพิบูลย์ อยากให้มีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ขอความร่วมมือไม่ให้
สื่อสารด้านเพียงด้านเดียว เนื่องจากคุณสุนันท์ สุดพิบูลย์ มีการปฏิบัติงานล่าช้า เกี่ยวกับงานงบลงทุน ซึ่งจะมีการ
ติดตามทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) จังหวัดระนองทุกเดือนและนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดระนองได้ให้ผู้รับผิดชอบงานชี้แจงสาเหตุของความล่าช้า ซึ่งผู้รับผิดชอบงานก็ยังไม่ได้ด าเนินการ  
จากกรณีดังกล่าวเคยมีการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาพนักงานราชการไม่ผ่านการประเมิน และมีการให้
โอกาสในการปฏิบัติงานมาแล้วหลายครั้ง ในครั้งนี้จึงจะมีการตั้งกรรมการเพ่ือสอบข้อเท็จจริงกรณีความล่าช้าของงานที่
คุณสุนันท์รับผิดชอบ 
 2. โปรแกรม Hos-xp มอบคุณอุษาดูเรื่องแผนเงินบ ารุง มอบคุณจรูญผลน าเรื่องเข้ากรรมการไอทีจังหวัด มอบ
คุณวรินประสานงานกับบริษัท ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกเดือน นัดประชุมกรรมการเกี่ยวกับ
โปรแกรม Hos-xp ในวันศุกร์ 4 มีนาคม 2565 
 3. กิจกรรม 5 ส. ขอให้กรรมการทุกท่านเห็นความส าคัญกับผลการประเมินและพยายามให้มีการพัฒนาเป็น
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 



 
 

 4. วัคซีนโควิดเข็ม 3 ท่านนายอ าเภอมอบหมายก านัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยและสารวัตรก านันส ารวจลูกบ้านที่มีความ
ต้องการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 พร้อมกับส ารวจว่ามีลูกบ้านที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 แล้วกี่คน ยังไม่ฉีดอีกกี่คน โดยส่ง
ข้อมูลให้กับท่านปลัดอาวุธโส ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งการฉีดวัคซีนสามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลทุกแห่งแล้ว 
 5. ปรับการดูแลผู้ป่วยโควิด ให้เป็นแบบผู้ป่วยนอก แต่ยังคงมีระบบการดูแลแบบ CI และ HI อยู่บ้านได้แต่ต้อง
ได้รับการประเมินว่ามีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ า เพ่ือนบ้านอยู่ใกล้ชิดกันหรือไม่ หากประเมินแล้วไม่ผ่านต้องเข้าสู่ระบบ CI 
ที่ตั้งไว้ในแต่ละต าบล 
คุณจรูญผล : ชี้แจงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลให้ส่งมาเฉพาะประวัติ
ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการ น าประวัติให้แพทย์ดูแล้วสั่งยาเป็นชุด หากมีการนัด X-ray หรือ ตรวจ RT-PCR ให้นัดมาใน
วันรุ่งขึ้น ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าควรเป็น HI CI หรือเป็นผู้ป่วยใน  
 6. มหกรรมกัญชากัญชงในวันที่ 22-24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงพยาบาลกระบุรีเป็น
ตัวแทนเขต โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางมาเยี่ยมแปลงกัญชาที่ต าบล  
ปากจั่น และในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะมีการประกาศปลดล็อคกัญชาจากยาเสพติด 
 7. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้าง งดออกนอกพ้ืนที่หากไม่มีความจ าเป็น 
 8. การบริหารคลังพัสดุอยากให้ยึดแนวทางของกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นตัวอย่างเพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 9. ควรมีการประชาสัมพันธ์กรณีตรวจ ATK ด้วยตนเองหากผลเป็นบวกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 10. สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA และ
สร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ 
มาตรการ Universal Prevention คือ วิธีการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูง 
VUCA คือ V ฉีดวัคซีนครบลดป่วย ,U ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ,C สถานที่บริการพร้อม   
ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์, A พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ/มีอาการทางเดินหายใจ 
 11. พบการตกค้างของยาฆ่าแมลง จ านวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ 
  - โหระพา (อ.สุขส าราญ) 
  - ขึ้นฉ่าย (อ.กระบุรี) 
 12. ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ 
  - น้ ามันทอดไก่ (อ.สุขส าราญ) 
  - น้ ามันทอดปาท่องโก๋ (อ.สุขส าราญ) 
  - น้ ามันทอดขนมลูกบ้า (อ.กระบุรี) 
 13. มหกรรมก้าวท้าใจ SEASON 4 เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
 14. จังหวัดระนองจัดงาน อาบน้ าแร่ แลระนอง ประจ าปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม -3 เมษายน 2565    
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าส านักงานเทศบาลเมืองระนอง 
 15. ออก พอ.สว. ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เกาะสินไห และ ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เกาะเหลา 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 
       เมื่อวันอังคาร ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 

 
          สรุปรายงานการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

รับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ติดตามผลการด าเนินงานจากการประชุม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 
  3.1) เสียงตามสายได้มีการทดสอบและตรวจเช็คแล้วพบว่ามีล าโพงที่ไม่ดังอยู่ 3 จุด คือ ห้องจ่ายยาใน
ส่วนของออฟฟิต ห้องการเงินและบัญชี ห้องประชุมบริหาร อีก 1 จุด เสียงเบา คือ ทางเดินระหว่างซักฟอกกับจ่าย
กลาง ซึ่งได้ด าเนินการประสานผู้รับจ้างไปแล้วเข้าด าเนินการในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นี้ 
  3.2) กรอบต าแหน่งเวชสถิติและนักกายภาพบ าบัดได้รับการประสานจากงานบุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระนองว่ายังไม่มีเลขต าแหน่ง ต้องรอให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติเลขมาให้หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งมาให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จะมีการประสานกลับมาอีกครั้ง 
  3.3) ผู้รับจ้างท าอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามขอยกเลิกการจ้าง ไม่สามารถจัดท าอาหารได้ตาม
ความต้องการของผู้ป่วยครบทุกคนได้ เนื่องจากในโรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยจ านวนมากความชอบต่างกัน 
มติที่ประชุม : ทราบ    
ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาของกลุ่มงานต่าง ๆ  

๔.1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                   56,372,837.90 
หัก เงินบริจาค                                                                         258,820.85          
หัก เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          11,744,638.06       
หัก งบค่าเสื่อม                    4,933,385.10              
หัก เงินรับฝากแรงงานต่างด้าว                                                 183,288.00             

      หัก เงินรับฝากอื่น(ภาษี,มัดจ าอุปกรณ์)       81,474.22 
     หัก เงิน UC                               42,965,795.61 
 เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักภาระหนี้สิน                                              3,794,563.94 

 
สถานการณ์การเงินการคลัง 
           โรงพยาบาลกระบุรี  มีสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลกระบุรี  พบว่าโรงพยาบาลกระบุรีมีสภาพคล่อง
ทางการเงิน คือ มีเงินเพียงพอที่จะสามารถช าระหนี้ได้  ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพียงพอต่อหนี้สินที่ต้องช าระหลังหักงบลงทุน แต่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่าย และหาวิธีเพ่ิมรายได้ 
 



 
 

4.1.2 รายงานงบค่าเสื่อม 
(เอกสารแนบ 1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 
มติที่ประชุม : ทราบ  
   4.1.3 การประเมินบุคลากรเพ่ือรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป ขอให้แต่ละกลุ่ม
งานด าเนินการท าแบบประเมินบุคลากรในหน่วยงาน 
มติที่ประชุม : ทราบ  
   

๔.2)  กลุ่มงานการพยาบาล 

   4.2.1 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นโควิด-19 เป็นพยาบาล 3 คน คือ คุณอัญชลี ฉิมมุสิก   
คุณจริยา หนูจันทร์และคุณกาญจนา จันทับ คุณโสภา ทิพย์ชิต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม คุณสมัชญา นิยมไทย   
เจ้าหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ได้ท าการมอบเงินสวัสดิการท่านละ 500 บาทเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
มติที่ประชุม : ทราบ  
   4.2.2 ชี้แจงการปฏิบัติงาน CI ที่ว่าการอ าเภอกระบุรีและหนองใหญ่ ยังคงเป็นพยาบาล
วิชาชีพเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและมีภาวะเสี่ยง 
มติที่ประชุม : ทราบ 
    4.2.3 ขอบคุณกลุ่มงานทันตกรรมที่ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มการพยาบาล 
มติที่ประชุม : ทราบ 
 

๔.3)  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์  สารสนเทศทางการแพทย์ 
   4.3.1 การเขียนโครงการแทรกระหว่างปีขอให้เขียนทั้ง Action plan แผนงาน และแผนเงิน

โดยเสนอในคราวเดียวกัน  
มติที่ประชุม : ทราบ  
    4.3.2 เรื่องของการเบิกจ่ายโครงการที่เขียนไว้ตั้งแต่ต้นปีขอให้เบิกจ่ายตามระยะเวลา หากมี
การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขให้ส่งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการด าเนินงาน หากสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้วไม่
มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาประเมินจะถือว่าด าเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม : ทราบ  
    4.3.3 อัตราการเบิกจ่ายจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย 
CI HI ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
มติที่ประชุม : ทราบ 
    4.3.4 โปรแกรม Hos-xp มีการประเมินราคาตามที่บริษัทแจ้งมาและมีการตั้งคณะท างาน
เรียบร้อยแล้ว จะมีการเรียกประชุมคณะท างานในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม : ทราบ 
    4.3.5 ขอหารือกรณีการตรวจสุขภาพพม่าเดิมวันท าการรับไม่เกิน 50 คนแต่ปัจจุบันมีการ
นัดมาเกินจากที่ก าหนด 
มติที่ประชุม : ทราบ นัดตรวจวันละไม่เกิน 50 คน เพ่ิมได้ไม่เกิน 10 คน 
           



 
 

๔.4)  กลุ่มงานทันตกรรม 
ไม่มี 

 
๔.5)  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

    4.5.1 การตรวจ RT PCR ในเดือนกุมภาพันธ์ 292 ราย ตรวจ ATK 1,252 ราย 
มติที่ประชุม : ทราบ 
    4.5.2 ขอให้มีการรวมคลังพัสดุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไมมีความช านาญในเรื่องพัสดุ 
มติที่ประชุม : ขอให้กลุ่มงานบริหารศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  
 

๔.6)  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
    4.6.1 ขอหารือเนื่องจากในวันที่ 18 มีนาคม 2565 จะมีการอบรมเครือข่ายกัญชา แต่ด้วย

สถานการณ์โควิดที่ทวีความรุนแรง เห็นควรให้มีการจัดอบรมหรือไม่ 
มติที่ประชุม : ทราบ เห็นควรให้ด าเนินการจัดอบรมตามแผนโครงการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
   4.6.2 กิจกรรม 5 ส. ไม่ส่งงาน ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่ตั้งไว้ทั้งที่มีการแจ้งให้ทุกกลุ่ม
งานรับทราบแล้ว 
 มติที่ประชุม : ทราบ หากกลุ่มงานใดไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่ตั้งไว้เขียนบันทึกชี้แจงการปฏิบัติงาน 
 
   

   ๔.7)  กลุ่มงานจิตเวชฯ  
    ไม่มี 
 

๔.8)  กลุ่มงานโภชนาศาสตร์  
    ไม่มี 
 

  ๔.9)  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

   4.9.1 การคีย์ข้อมูล Co-Lab ส่วนของข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิคีย์ แต่ข้อมูล
ทั่วไปสามารถเชื่อมโยงกับ Co-Lab ได้ จากการสอบถามโรงพยาบาลใกล้เคียงกลุ่มเทคนิคการแพทย์เป็นผู้คีย์ข้อมูล 
มติที่ประชุม : ทราบ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

๔.10)  กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 
    4.10.1. RDU ของโรงพยาบาลกระบุรีไม่ผ่าน มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยกัน 3 ฝ่าย คือ แพทย์ 
ยุทธศาสตร์ และเภสัช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแนะน าให้ปรับฐานหรือวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยโดนสุนัขกัดหรือ
เกิดบาดแผลภายใน 6 ชั่วโมงหรือไม่ซึ่งวิธีนี้เป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้องดูข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลซึ่งเป็นไม่น่าจะได้ผลจึง
ควรเป็นการลดการสั่งใช้แทน 
มติที่ประชุม : ทราบ  



 
 

     4.10.2 โครงการ อสม.นักวิทย์ ต้องประสานกับกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ แต่ไม่ทราบว่า
ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ท่านใด  
มติที่ประชุม : ทราบ ประสานคุณสุรเสกข์ เกื้อกาญจน์ 
    4.10.3 การซ่อมแซมห้องช่างได้น าใบส่งซ่อมมาเสนอแล้วคาดว่าน่าจะด าเนินการเร็วๆ นี้ 
มติที่ประชุม : ทราบ 

    4.10.4 การจัดซื้อจัดจ้างมีหน่วยงานภายนอกประสานมาเพ่ือขอศึกษาดูงาน 
มติที่ประชุม : ทราบ    
  
  ๔.11)  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู  

   ไม่มี 

 
  ๔.12)  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

    ไม่มี 
 

4.13) กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
   4.13.1 โควิดนอกเวลาประเภทสีเขียวขอความร่วมมือให้มาในเวลาราชการ จนถึงช่วงเวลา 

20.30 น. 

มติที่ประชุม : ทราบ  หารือประชาสัมพันธ์พร้อมเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
  4.13.2 แพทย์อายุรกรรมประสาทโรงพยาบาลระนองเสนอให้มีเครื่อง CT มาลงและนัด

ประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
  ไม่มี 
        
เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 

              นันทฉัตร ชูภู ่ ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวนันทฉัตร  ชูภู)่ 

                            เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

   อุษา โอสถสุวรรณ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางอุษา  โอสถสุวรรณ์) 

   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 


