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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิชล 

ครั้งท่ี 1/2565 

วันพฤหัสบดท่ีี 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุม 9 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิชล 

------------------------------ 
รายช่ือผูมารวมประชุม 

1. นายอารักษ  วงศวรชาติ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิชล  ประธาน 

2.  นายพิรุณ  ปตะหงษนันท  รองผูอํานวยการฝายการแพทย  กรรมการ 

3. นางศรีประดับ  ศรีนํา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 

4. นางจารวุรรณ  จุลสัตย  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 

5. นางชุติกร  ตัญจพัฒนกุล  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

6. นางบุญยืน  ศรีสวาง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

7. นางกัลยา  กังสนันท  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

8. นางจารึก  วิบูลยศิลป  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

9. นางวิไลวรรณ  ขุนดํา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

10. นางกาญจนา  เมธยาภิรมย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

11. นางฉวีพงศ บุญกาญจน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

12. นางศรีนวล  ตักเตือน  จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน กรรมการ 

13. นางสาวจันจิรา  เมฆาวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กรรมการ 

14. นางสาวสาวิตรี  บุญเกตุ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  กรรมการ 

15. นางสาวมณฑิรา  ชาญณรงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เลขานุการ 

รายช่ือผูไมมาประชุม 

1. นายชาญศักดิ์  คงเศรษฐกุล นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

2. นายเอกรัฐ จันทรวันเพ็ญ  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

3. นายสมพงศ  ทองใส  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  ติดภารกิจตรวจรักษา 

4. นายธนวัฒน พิมลศิริผล  นายแพทยชํานาญการ   ติดภารกิจตรวจรักษา 

3. นางสาวปยะดา ไทยราช  นายแพทยชํานาญการ   ติดภารกิจตรวจรักษา 

4. นายธนาพร กีรติตระกูล  นายแพทยชํานาญการ   ติดภารกิจตรวจรักษา 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นางปรานอม  เนาวสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

2. นางพัชรินทร ดานกาญจนาคพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3. นางสุภานีย  วงษสวัสดิ ์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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4. นางสุวรรณี  ลีลาประดิษฐพงศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

5. นางสาวอรัญญา  คงสวัสดิ์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

6. นางกัตติมา เหมทานนท   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

7. นางราตรี  นาคกลัด   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

8. นางจิราวรรณ รอดมณี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

9. นางมัณฑนา  เพชรเศรษฐ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

10. นางกัณวิภา  รัตนสมบูรณ   นักรังสีการแพทยชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 โรงพยาบาลสิชล ไดเปดบริการคลินิกศัลยศาสตรโรคระบบทางเดินปสสาวะโดย         

ทีมแพทยผูเชี่ยวชาญดานศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะและเวชศาสตรฟนฟู  เพ่ือดูแลรักษาพยาบาลผูปวยท่ีมี

ปญหาระบบทางเดินปสสาวะไดพัฒนาระบบการตรวจปสสาวะพลศาสตรหรือยูโรไดนามิกเปนวิธีการตรวจ   

การทํางานของระบบทางเดินปสสาวะ เพ่ือชวยอธิบายถึงความผิดปกติ นําไปสูการวางแผนการรักษาไดถูกตอง

เหมาะสมอาการผิดปกติท่ีควรเขารับการตรวจ เชน ปสสาวะเล็ด ราด กลั้นปสสาวะไมอยู  ปสสาวะบอย

เหมือนปสสาวะไมหมด หรือตองเบงเวลาปสสาวะเปนตน  

มติประชุม  รับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

อานรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 12/2564 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 

  ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 โครงการศูนยหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช แผนงาน 

โครงการปงบประมาณ 2565 เปาหมายเปดบริการ ตนป 2566 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการของ
ประชาชน ไดรอดชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (เสนเลือดหัวใจตีบตัน) รวมถึงโรคหลอดเลือดในสวนอ่ืนๆ
ของรางกาย เตรียมทีมบุคลากร แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรศาสตรโรคหัวใจ ตอยอดอนุสาขาหัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ไวลวงหนาแลวถึง 2 ป ตองเตรียมความพรอมท้ัง บุคลากร สถานท่ี เครื่องมือ
และการเขาถึงบริการของประชาชน 
มติประชุม เห็นชอบ เตรียมพ้ืนท่ี บุคลากร และเครื่องมือแพทย 
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  4.2 โรงพยาบาลสิชล ไดดําเนินการพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
คาจางลูกจางประจํา คาตอบแทนพนักงานราชการ เพ่ิมคาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และปรับคาจาง
ลูกจางชั่วคราว ณ  1 ตุลาคม 2564  ตามรายละเอียดแนบทาย และเพ่ือเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจให
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน จึงใหประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลงานอยูในระดับ
ดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมิน ใหทราบโดยท่ัวกัน 
มติประชุม เห็นชอบ ตามการพิจารณาคณะกรรมการบริหาร 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 รายงานสรุปการเรียกเก็บชดเชยคารักษาพยาบาล ประจําเดือนกันยายน 2564 
 (ปงบประมาณ 2565) เปนเงิน 214,793,782.63 บาท (สองรอยสิบสี่ลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสามพันเจ็ด
รอยแปดสิบสองบาทหกสิบสามสตางค)  

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 

 
 

 

 (นางสาวมณฑิรา  ชาญณรงค) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

ผูบันทึก/ตรวจสอบรายงาน

การประชุม 

 

  

 

(นายอารักษ  วงศวรชาติ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิชล 

ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


