
สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครชัยศรี 
คร้ังที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วนัพุธที ่7  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมบวรชัยศรีช้ัน 5 อาคารผู้ป่วยนอก นครชัยศรี 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
ผู้เข้าประชุม 

1. นายนเรศ     มณีเทศ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นายธีระพงศ ์      เตชะวจิิตรจารุ    นายแพทยช์ านาญการ                                 กรรมการ 
3. นางระยอง      บรรจงศิลป์      พยาบาลวชิาชีพช านาญการ        กรรมการ 
4. นายปติภทัร       สายทอง    นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ                      กรรมการ 
5. นางอุดมพร      ทรัพยบ์วร ทนัตแพทยช์ านาญการพิเศษ        กรรมการ 
6. นางพรทิพา       ทองไกรแสน นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                  กรรมการ 
7. นางกาญจนา     อินทร์คุม้วงศพ์ยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
8. นางดาราณี         เทศนาบูรณ์   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวสุนีรัตน์  เปียถนอม  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
10.นางสาวชุติมา    ธนะพนัธ์เจริญเภสัชกรช านาญการ    กรรมการ 
11นางสาวศิริวรรณ    กลัน่เกิดพยาบาลวชิาชีพช านาญการ    กรรมการ 
12.นายบุญช่วยประสิทธิแพทย ์  เจา้พนกังานรังสีการแพทยช์ านาญงาน  กรรมการ 
13.นางสะนิ      ชยัทานพยาบาลวชิาชีพช านาญการ     กรรมการ 

           14.นางสาวมารินทร์  นราแกว้     นกักายภาพบ าบดัปฏิบติัการ   กรรมการ 
15.นางสาวขวญัตา   สวนส าราญ     นกัเทคนิคการแพทย  ์    กรรมการ 
16.นางสาวญาณิศา   แก่นจนัทร์ นกัวชิาการเงินและบญัชี              กรรมการ 

      17.น.ส. วาสนาพงษข์วญั พยาบาลวชิาชีพช านาญการ     กรรมการ 
 18.นางอญัชลี        ป้อมปราณี       พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   กรรมการ 

19.นายณฐัพงศ ์   เอ่ียมพงศไ์พบูลย ์ แพทยแ์ผนไทย     กรรมการ 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาววรีะนุช  พชัรวชิิต          พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ไม่มี 

เร่ิมประชุมเวลา 13.40 น. 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
     -นโยบายเหมือนเดิม เช่น ความสุขในองคก์ร  



-เชิญชวนไปร่วมงานกฐินงาน สสจ. วดัรางไทร อ. บางเลน วนัท่ี 10 ตด 63. 
-กฐิน 11ตด.63 วดัตุก๊ตา 
-18 ตด.63 วดัโคกแขก 
-วนัท่ี 25 วดักลางบางแกว้ / วดัสวา่งอารมณ์/ วดัใหม่สุภประดิษฐาราม 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครชัยศรี  
   คร้ังที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
      มติท่ีประชุม ❑ รับรองรายงานโดยไม่มีการแกไ้ข 
    ❑ รับรองรายงานโดยมีการแกไ้ขดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
 3.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 

- งบค่าเส่ือม ปี 2563 
  (น าเสนอโดย คุณปติภทัร) 

-งบลงทุนและงบค่าเส่ือมด าเนินการเรียบร้อยแลว้  เบิกจ่ายงวดสุดทา้ยเม่ือ 28 กย.63เรียบร้อยแลว้ เหลือ
งานก่อสร้างท่ี รพ.สต.บางระก า คาดวา่จะทนัเวลาพอดี เหลือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ วงเงิน 1 แสนเศษ ท่ีเร่ง
ด าเนินการอยู ่
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

4.1 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวดันครปฐม  
  (น าเสนอโดย คุณระยอง) 

-เร่ืองวนัท่ี 30กยใบส่งผูว้า่  งบท่ีคา้ง ใหเ้ร่งด าเนินการ งบปี 64 ใหเ้ตรียมการและใหแ้ลว้เสร็จในไตร
มาสแรก  

-เชิญชวนร่วมงานกฐินวดัรางไทร อ.บางเลน   วนัท่ี 10 ตด.63 
-1ตด63 เชิญผูบ้ริหารเขตแสดงความยนิดีกบัผูว้า่คนใหม่ 
-งบค่าบริการทางการเพทย ์ภาพ. นครชยัศรี4แสนเศษ โอนเชา้เงินบ ารุงเรียบร้อยแลว้  
-การบริหารจดัการร้องการเงินการคลงัของ รพ.นครชยัศรี  อยูท่ี่ ระดบั 1 
-สถาณการณ์โรดติดต่อ Diarrhea ไขห้วดัใหญ่ ไขเ้ลือดออกอยูอ่นัดบั 5  นครปฐมอยูเ่ป็นอนัดบั 2 ของ

เขต  
-การจดัตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด มี รพ.นครชยัศรี และหว้ยพลูผา่นเกณฑ ์ 
-จดัสรรงบประมาณค่าเส่ียงภยั คา้งจ่ายเมย -มิย 

-รอง 1 นพ.ปริธน ดูแลเร่ืองงานควบคุมโรคและดูแลเขตพุทธมณฑล   รอง 2  นพ.ทินกรดูแลงานยทุธศาสตร์
และบุคลากรและ ดูแลเขตอ าเภอเมือง รอง 3 คุณสมใจ ดูแลเขตสามพราน และงานบริหารทัว่ไปและงานเลขา    



รอง 4 คุณรัตนาวดี ดูแลงานประกนัและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และเขตก าแพงแสน  รอง 5 ทพญ.มนิธี ดูแลเขต
อ าเภอดอนตูม  รอง 6 นางน ้าฝน  ดูแลเขตบางเลน  รอง7สุพฒัน์ ดูแลเขต นครชยัศรี และแนะน าหวัหนา้กลุ่ม
งานใหม่ คุณธวชัชยั หวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์ และคุณประไพ หวัหนา้งาน NCD  
 4.2 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอนครชัยศรี   
  (น าเสนอโดย คุณพรทิพา) 

-แจง้ขา้ราชการยา้ยมาใหม่ ผูก้  ากบัใหม่ สสอ.ใหม่ 
-ขอบคุณความร่วมมือจิตอาสา วนัพี่24กยท่ีผา่นมา 
-หน่วยผูว้า่พบประชาชน แถววดัสวา่งอารมยว์นัพฤหสับดีท่ี 29 ตด.63 
-โควิด ยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัอยู ่การ์ดอยา่ตก 
-คนท่ีมีบุตรชายใหไ้ปรับหมายเกณฑท์หารไม่เกิน 31 ธค.63 

 4.3 การประชุมมอบนโยบายและทศิทางการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
  (น าเสนอโดย คุณพรทพิา) 
 -รับนโยบาย ปี 64 ประชาชนแขง็แรง ปฐมภูมิเขม้แข็ง/ การพฒันาการเช่ือมต่อ/ เศรษฐกิจสุขภาพมี
นวตักรรม Medical careมีรายไดเ้ขา้หน่วยงาน  /กญัชา,กญัชง/สุขภาพวถีิใหม่ New normal เนน้สุขภาพจิต/การ
ระบาดโควติรอบใหม่/ระบบสุขภาพกา้วหนา้เร่ิมใชบ้ตัรทองไดทุ้กท่ีเร่ิมท่ี กทม.และเขตสุขภาพท่ี 9 ก่อนแลว้หา
ขอ้ดีขอ้เสีย/การคดักรองสุขภาพจิตความเครียดผูสู้งวยั/ธรรมาภิบาล ITA /องคก์รแห่งความสุข งานไดผ้ลคนเป็น
สุข สร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ให้มีความเป็นพี่นอ้ง  
 4.4 เร่ืองจากหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ โรงพยาบาลนครชัยศรี  
  4.4.1 การด าเนินงานกลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม 
           โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา  (น าเสนอโดย หวัหนา้กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิ
และองคร์วม) 

-สถาณกรณ์โรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงั อุจจาระร่วง ไขห้วดัใหญ่ ปอดอกัเสบ ไขเ้ลือดออก ป่วยสุงสุดเป็น
อนัดบั 4 ป่วยสูงสุดท่ีบางแกว้  

 
4.4.2 การด าเนินงานผูป่้วยใน 
         การจดับริการห้องพิเศษชั้น 4  (น าเสนอโดย หวัหนา้งานการพยาบาลผูป่้วยใน) 

-การจดับริการผูป่้วยใน 56 คน คิดเป็น 211วนันอน. ชั้น3และชั้น 4รวม รายรับ   240,050รายไดล้ดลง 
70,000บาท.คิดเป็น 60 วนันอน วางแนวทางเกณฑก์ารเขา้หอ้งพิเศษเพื่อเพิ่มรายได ้งานปฐมภูมิดูสิทธ์ิขา้ราชการ
ในพื้นท่ีเยีย่มบา้นคนไขโ้รคเร้ือรังเพื่อแนะน ามาดูแลต่อเน่ืองในโรงพยาบาล 
                          4.4.3 การด าเนินงานใหบ้ริการเคร่ืองช็อคเวฟ (shock wave) (น าเสนอโดย หวัหนา้กลุ่มงานเวช
กรรมฟ้ืนฟู) 
               -รายรับ ลดลง 1,200 บาทเศษ เน่ืองจากวนัท าการคลินิกพิเศษนอ้ยกวา่เดือนท่ีแลว้ 2 วนั แนะน าเพิ่ม
รายไดด้ว้ยการหาคนไขเ้พิ่ม หรือเปิดคลินิกพิเศษเพิ่มเป็นวนัเสาร์ ใหว้างแผนการนดัผูป่้วยระยะยาวๆ 



4.4.4 การด าเนินงานศูนยป์ระสานบริการ 
              -ศูนยร์าชการสะดวก (GECC) รพ.นครชยัศรี ศูนยร์าชการสะดวกในการเขา้ถึงบริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชน ศูนยป์ระสานสมคัรเขา้รับการประเมินแลว้ มาตรฐานมีทั้งหมด 81 หนา้ ผูรั้บผดิชอบได้
ทบทวนมาตรฐานต่างๆเพื่อเตรียมท าขอ้มูลท่ีตอ้งส่งภายใน กพ.64 หากมีขอ้มูลท่ี ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจะไป
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน    
               -สรุปความพึงพอใจการใหบ้ริการ (ร้องเรียน/ช่ืนชม)  
            -มี 2 เร่ือง เร่ืองแรกมีขอ้เสนอแนะวา่ขา้วตม้ช่วงเชา้คนไขโ้รคเร้ือรังไม่พอรับประทาน อยากใหเ้พิ่มและ
ฝากประชาสัมพนัธ์กลบัใหช่้วยบริจาคเงินซ้ือขา้วตม้ใหผู้ป่้วยในม้ือต่อไป  เร่ืองท่ี 2 เสนอแนะผา่นFB 
รพ.แนะน าวา่อยากใหห้อ้งยาจ่ายยาไวๆ มาทีไรก็ชา้มาก ทาง รพ.ปรึกษาผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อลดขั้นตอนการจ่ายยา 
และเพิ่มจุดบริการช่วงเวลาช่วงเร่งด่วน อีก 2 ช่องทาง ให้หาช่องทางเพื่อใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยเราท างานเน่ืองจาก
ทรัพยากรบุคคลเตม็ศกัยภาพแลว้  
  4.4.5การด าเนินงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
   -พฒันางานคุณภาพ มาตรฐาน LA, moph (น าเสนอโดย หวัหนา้กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย)์ 
            -ท ามาตรฐาน  MOPH  และ LA ก าลงัด าเนินการ รอเรียกตามคิวเพื่อรอการประเมิน  ตอ้งรับการประเมิน
ทั้ง 2 มาตรฐาน จะรองรับการประเมินHA ไดด้ว้ย  ตั้งเป้าไว ้พค.64 ตอ้งเสร็จ  
  4.4.6 การด าเนินงานกลุ่มงานทนัตกรรม 
   - การตรวจสุขภาพช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 (น าเสนอโดย หวัหนา้กลุ่มงาน
ทนัตกรรม) โดยการลงแผนตามรายช่ือท่ีก าหนดเพื่อใหท้นัก่อนส้ินปีน้ี เพื่อใหใ้ชสิ้ทธ์ิไดเ้ตม็ท่ี และเพื่อสุขภาพ
ช่องปากท่ีดีของเจา้หนา้ท่ีดว้ยลดการเป็นโรคสมองเส่ือม(อลัไซเมอร์)ไดซ่ึ้งสัมพนัธ์กบัโรคช่องปาก 
 
  4.4.6 การพฒันาระบบบริการ  
           - ระบบท่อลมรับ-ส่งยาและเวชภณัฑ ์ (น าเสนอโดย หวัหนา้กลุ่มเภสัชกรรมและคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค)   

-ท่อลมส่งยาส าหรับผูป่้วยในเน่ืองจากปัญหาล่าชา้และอตัราก าลงัจ ากดั ท าใหล้ดเวลาในการปฏิบติังาน 
ระยะทางไกล และไม่ปลอดภยั บางคร้ังไม่มีญาติมาเดินยา ส่งผลใหผู้ป่้วยอาจรับยาล่าชา้ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ
ประเมินราคา ท าเฉพาะจุดผูป่้วยในกบัหอ้งยาก่อน หากท าเตม็ระบบ งบค่อนขา้งสูง 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
   

5.1 พิจารณาแผนการจดัซ้ือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 - แผนการจดัซ้ือยา(น าเสนอ หวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ) 
 - แผนการจดัซ้ือเวชภณัฑมิ์ใช่ยา (น าเสนอ หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล) 



 - แผนการจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (น าเสนอ หวัหนา้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ 
 - แผนการจดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม (น าเสนอ หวัหนา้กลุ่มงานทนัตกรรม) 
 - แผนการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน, วสัดุงานบา้น-งานครัว, วสัดุบริโภค, เคร่ืองแต่งกาย, 

วสัดุไฟฟ้า, วสัดุคอมพิวเตอร์, วสัดุก่อสร้าง, วสัดุอ่ืนๆ (น าเสนอ หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป)
 (ใน เอกสารแนบ ) 

  5.2 ทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน., มอบหมายงานภารกิจของกลุ่มงาน และมอบหมายให้
ขา้ราชการปฏิบติัราชการตามกลุ่มงาน (น าเสนอ งานการเจา้หนา้ท่ี) 
-ตามมติ อกพ. กระทรวง มีทั้งหมด12กลุ่มงาน  เพิ่ม 2 คือยทุธศาสตร์และแผนงานและ  งานเลขานุการท่ี รพ. ให้
ความส าคญั(เอกสารแนบ) 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ ๆ 

  6. กิจกรรมปีใหม่ ประจ าปี 2564 ท่านประธานแจง้ช่วงแรกแลว้  
 ปิดประชุม เวลา 16.15  น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธท่ี 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมบวรชยัศรีชั้น 5 อาคารผูป่้วย
นอก  



 

รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


