
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเวียงแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงแก่น 

********************************************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นพ.กิติพัฒน์  ลาชโรจน์ ประธานการประชุม 
2. น.ส.รจิต  จันทร์ประสิทธ์ กรรมการ 
3. น.ส.โชติกา  น าอินทร์ กรรมการ 
4. นายฐานันดร์  นรชาติวศิน กรรมการ 
5. นายนราวุฒิ  กุลปริยาวุฒิ กรรมการ 
6. น.ส.วรัตยา  แก้วจินดา กรรมการ 
7. นางเบญจวรรณ บุดด ี  กรรมการ 
8. นางพัชรินทร์  นุธรรม  กรรมการ 
9. นางมาลิณ ี  ยาละ  กรรมการ 
10. นายสมพร  ไชยลังการ กรรมการ 
11. นางกาญจนา  วรพัฒน์  กรรมการ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุลกิต  วงศ์หาญกล้า ลาพักผ่อน 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรุณ ี  มากัน  ผู้บันทึกการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  14.20 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1. แจ้งปฏิทินโรงพยาบาล 
- วันที่ 23 ธ.ค.2560 มีการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข (โซน2) โซนตะวันออก ที่โรงเรียนบ้านต้าตลาด 

อ.ขุนตาล  
- วันที่ 26 ธ.ค.2560 มีงานเลี้ยงอ าลาคุณพิสมัย รวมจิตร ที่ลาออกจากราชการ ณ โรงแรมลานนา

ไทยรีสอร์ท เชิญชวนทุคนร่วมงานเพ่ือแสดงมุทิตาจิต 
- วันที่ 28 ธ.ค.2560 – 3 ม.ค.2561 เป็นช่วง 7 วันอันตราย  
- วันที่ 29 ธ.ค.2560 ประชุมกวป.ที่จังหวัด  
- วันที่ 19-20 ม.ค.2561 มีการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
- ในปี 2561 เราได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ คาดการณ์ว่าจะจัดได้ต้น

เดือน ก.พ.2561  
2. แจ้งจากการประชุม กวป. ที่ผ่านมา 

- แจ้งนโยบายกระทรวง ให้มีการน าเสนอ ในวันประชุมกวป. โดยมีการจับสลาก ให้น าเสนอ 3  
ประเด็น เรื่องการบริหารการเงินการคลัง, การติดตามงบลงทุน(ค่าเสื่อม)และ การพัฒนาระบบบริการ 



 - จุดเน้นจากกระทรวง ในปี 2561 เน้นการเฝ้าระวัง TB, RDU, การบริหารการเงินการคลัง, การใช้
ยาสมุนไพร, การโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน, กระบวนการพัฒนาคุณภาพ, รพ.สต.ติดดาว และพัฒนาการเด็ก 

3. การจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ 11 ตอนนี้จ่ายให้ทุกคนแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 
4. การปรับปรุงระบบ IT, เวชระเบียน ให้ฝ่ายแผนเป็นผู้ด าเนินการติดตาม ขอเน้นให้เจ้าหน้าที่งานเวช 

ระเบียนในการลงข้อมูล การเช็คสิทธิ์ ให้เกิดความคล่องแคล่ว เพ่ือลดการเกิดปัญหา 
5. หารือเก่ียวกับการให้ค่าตอบแทนช่วงเทศกาลปีใหม่ ในที่ประชุมมีมติให้ ค่าตอบแทน 1.5 เท่า ใน 

ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2560-2 ม.ค.2561  
6. ประชาสัมพันธ์ในการใช้ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ของไทย ยาสมุนไพรที่สามารถใช้แทนยาแผน 

สามัญได้ คือ มะขามแขก, เพชรสังฆาต, ทิงเจอร์พญายอ, หม่องไพร และส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรที่สามารถ
ใช้ได้เลย คือ ขม้ินชันและฟ้าทะลายโจร  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองและทบทวนรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
มติที่ประชุม : รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

1. ขอประชาสัมพันธ์ในการส่ง Service profile ส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของฝ่ายสนับสนุน ส่งที่ 
คุณเบญจวรรณ, ส่วนงานคลินิกให้ส่งที่คุณโชติกา และคุณฐานันดร์ ภายในวันที่ 3 ม.ค.2561 

2. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประสานงาน FA เป็นคุณฐานันดร์ และรองประธานคือ ทพญ.รจิต  
และทุกวันศุกร์ ขอคุณอัมรินทร์ และคุณมยุรี มาช่วยงานคุณภาพ 

3. การน าข้อมูลมาเสนอ กกบ. เกี่ยวกับการให้บริการของงานแพทย์แผนไทยและงานกายภาพ ขอ 
น ามาเสนอในครั้งต่อไป เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหน่วย
บริการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่รพ. 

4. ทางงานกายภาพบ าบัด ขออัตราก าลังผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด ในที่ประชุมขอระงับไว้ก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. แจ้งการย้ายภายในจังหวัด มีการเปลี่ยนรอบการพิจารณา เป็นเดือน กุมภาพันธ์ และ สิงหาคม  

ของทุกปี หากมีการโยกย้ายภายใน CUP ให้ส่งเรื่องไปที่จังหวัด, ในส่วนของ รพ.สต. ต้องผ่านนายอ าเภอ 
2. การอนุมัติปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (ขอไปเดือน พ.ย.2560) ให้ 

รอรายงานประชุมจากจังหวัด และจังหวัดจะเป็นผู้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง 
3. ฝากหารือไปทางจังหวัดเรื่อง น้องที่จบเวชกิจฉุกเฉินมา อยากเรียนพยาบาล สามารถลาเรียนได้ 

หรือไม่ ต้องมีเง่ือนไขอะไรบ้าง 
4. การอบรม EMT ประจ าปี 2561 ที่ต้องอบรมประมาณ 1 เดือน ทางกลุ่มการพยาบาลจะส่ง 

คุณเกษรา และคุณดวงมณี ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไปอบรม 
5. คาดการณ์ว่ากลุ่มการพยาบาล จะเสียอัตราก าลังอีก 1 เนื่องจากน้องพยาบาล ที่อยู่งานอุบัติเหตุ 

และฉุกเฉิน สอบบรรจุข้าราชการได้ และเนื่องจากพยาบาลห้องคลอด ตั้งครรภ์ 3 คน  อาจจะมีช่วงลาคลอดที่
ตรงกัน ท าให้อัตราก าลังไม่เพียงพอ จึงให้คุณรุ้งกาญจน์ ไปช่วยที่งานห้องคลอด และให้คุณธนัญญาณ์ ไป
ช่วยงานให้ค าปรึกษา จะพยายามจัดการกับการใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ให้เพียงพอ 
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6. แจงกําหนดการอบรมจากงานประกันสุขภาพ  
- วันท่ี 27 ธ.ค.2560 จัดอบรมสิทธิการรักษาพยาบาลใหพนักงานชวยเหลือคนไข การเช็คสิทธิ์,  

การบันทึกผานโปรแกรมสําเร็จรูป (Register) โดยแบงเปน 2 รุน ภาคเชา/บาย ณ หองประชุมชั้น 2 
- วันท่ี 28 ธ.ค.2560 จัดอบรมสิทธิการรักษาพยาบาลใหพยาบาล การไดแอกโรค (Diac), การ 

บันทึกการเช็คสิทธิ์ ผานโปรแกรมสําเร็จรูป (Register) โดยแบงเปน 2 รุน ภาคเชา/บาย ณ หองประชุมชั้น 2 
7. แจงมีประกาศใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถสะสมวันลาพักผอนไดไมเกิน 15 วัน:ป 

 
กลุมงานการจัดการ 

1. การประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) มีเอกสารการประเมินคลายควบคุม 
ภายใน โดยการประเมิน แบงเปน 11 Part มีคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ แบง Part ใหญๆท่ีตองประเมิน 3 
ดาน คือ ดานองคกร, ผูมีสวนไดสวนเสีย และหลักฐานเชิงประจักษ โดยใหมีการเตรียมโครงการเพ่ือใหสุมในการ
ตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากโครงการท่ีเก่ียวกับประชาชน ของปงบประมาณ 2561 ดังนั้นจึงขอ กกบ.เปน
คณะกรรมการอํานวยการ และเจาของโครงการ เปนทีมจัดทํา 

2. ขออนุมัติใชเงินบํารุง ในสวนของสิ่งแวดลอม ทํา Cover Way ไปอาคาร NCD และทําท่ีฝกเดินให 
งานกายภาพ เนื่องจากเก่ียวของกับผูปวยโดยตรง 

3. การทําปายบงชี้ใหเห็นชัดเจนทุกจุด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนท่ี สรพ.จะเขามาเยี่ยมสํารวจ ขอใช 
หมายเลข 5 เปนหองเวชระเบียน, ทาสีตึกใหม และปรับ Zoning OPD เนื่องจากไดรับขอเสนอวาพยาบาลหัน
หลังใหคนไข ขอให OPD ลองปรับจุดซักประวัติมาท่ีใตทีวีกอน หรือปรับตามความสะดวกและความเหมาะสม 

4. ทางจังหวัดมีงบประมาณ 200,000 บาท เพ่ือมาปรับปรุงโรงพักขยะ เสนอใหนํามาขยายพ้ืนท่ีใน 
การกําจัดขยะเปยกดวย  

5. การจัดงานปใหม เสนอใหจัดในวันท่ี 4 ม.ค.2561 โดยมีการแลกขวัญและแจกโบนัส ในสวนของ 
กําหนดการและกิจกรรม จะขอนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมรพ. กอน แลวจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 
 กลุมงานประกันสุขภาพ  

1. แจงวันท่ี 21-22 ธ.ค.2560 เจาหนาท่ีของ บริษัท PS Solution (พีเอสซูลูชั่น) จะเขามา  
Maintenance ระบบ M-Record ฝากทุกหนวยงานหากมีปญหาหรืออยากไดขอมูลอะไร สามารถบอกกับเจา
หนาท่ีได และขอใหแมบานเตรียมหองพักท่ีแฟลตชั้น 3 เพ่ือรับรองดวย 
 
 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 

1. กําหนดตรวจสุขภาพประจําป 2561 สําหรับเจาหนาท่ีรพ.เวียงแกน ตั้งแตเดือน ม.ค.-ก.พ.2561  
(ทุกวันพฤหัสบดี) เดือน มี.ค.2561 สําหรับเจาหนาท่ี รพ.สต.ทุกแหง  เนนใหทุกคนตอง เอ็กซเรยปอดและตรวจ
ปสสาวะเพ่ือดูไต ทุกราย 

2. วันท่ี 25 ธ.ค.2561 มีการจัดอบรมงานอนามัยแมและเด็ก ขอคุณสุกัลยาและคุณรุงกาญจน มาให 
ความรูและบันทึกขอมูลจิตเวชฯ Data 50T การคัดกรองซึมเศราท้ังเจาหนาท่ีและกลุมวัย 

3. วันท่ี 19 ธ.ค.2560 นัดทํา Flow TB (CPG) และ รายงาน 506 ใน OPD ขอความรวมมือแจงทันที  
เพ่ือเฝาระวังใหทัน 
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กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
1. ทางจังหวัดเชียงราย ขอนักกายภาพบ าบัดไปช่วยดูแลทีมวิ่งคณะพี่ตูน บอดี้แสลม ในวันที่ 24 ธ.ค. 

2560 ซึ่งในวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค.2560 ช่วงเช้าไม่เปิดรับคนไข้ และจะเปิดให้บริการในภาคบ่าย 
 
 กลุ่มการพยาบาล 

1. มีการปรับค่าใช้จ่ายตามเล่มเขียวใหม่ งาน IT ได้เริ่มปรับราคาแล้วบางรายการ โดยใช้รหัสเดิม เช่น  
ค่าห้องพิเศษ เพ่ิมขึ้นเป็น 700 บาท, ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก 100 บาท, ค่าบริการทางการแพทย์
ผู้ป่วยใน 300 บาท, ใบรับรองแพทย์ 50 บาท 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลไปรับงาน ANC จากกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ แต่ยังขาดความรู้  
จึงขอให้ผู้ที่เคยปฏิบัติงานช่วยติวเข้มในภาคบ่ายกับแพทย์ด้วย 

3. เลื่อนการประชุม Cardio แพทย์สรสิช เป็นเดือน ม.ค.2561  
4. Stock ปี 2560 ไม่เข้าระบบ Fast Tack ทางกลุ่มการพยาบาลจะท าโครงการร่วมกับ กลุ่มงาน 

บริการด้านปฐมภูมิฯ และสสอ.เวียงแก่น จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์และคืนข้อมูลในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือทราบ และจะท าสื่อประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงเป็นภาษาท้องถิ่น เปิดเสียงตามสายในหมู่บ้าน (จะใช้เสียง
คุณอรุณ และคุณสุพิชญา ในการประชาสัมพันธ์) 

5. ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นจ านวนมาก จึงขอเพ่ิมงาน 
เปล มาขึ้น OT และให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม EMT ช่วยคัดกรอง  

6. ฝากหารือแพทย์ช่วยตรวจจนถึงเวลา 20.00 น.ในวันปกติ และวันหยุด ขอแพทย์ช่วยตรวจ OPD 
7. แจ้งน้องพยาบาลที่จะย้ายสับเปลี่ยนกัน เดือนกุมภาพันธ์นี้ ทิพย์สุดา กลับมาอยู่รพ.เวียงแก่น,  

ถิรเดช ย้ายไปรพ.เวียงป่าเป้า และอันทิกา จะย้ายไปอยู่ รพ.สต.ปางปอ 
8. มีปัญหาตามแพทย์เวรแล้วไม่มาดู Case และช่วงวันหยุด ขึ้นปฏิบัติงานช้า ฝากแจ้งองค์กรแพทย์  

เนื่องจากมีความเสี่ยง บางครั้งพยาบาล มีความช านาญไม่เทียบเท่าแพทย์ หากตามแล้วไม่มาอีก ให้แจ้งผอ.ทันที  
9. ผู้ป่วย MI (โรคกล้ามเนื้อหัวใจ) จาก รพ.สต. มีปัญหาว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ได้ ขอให้ แพทย์สรสิช ท า Flow MI แจกทุกรพ.สต. เพ่ือให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ซึ่งใน รพ.สต. ควรมี ASA (ยา
แอสไพลิน) และ Plavix (ยาพาวิก)  

10. รถพยาบาลฉุกเฉิน ของ รพ.สต.ผาตั้ง ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน FR ฝากแจ้งผู้รับผิดชอบด้วย 
11. ฝากงานประกันถามเรื่องการเครม SK และฝากบริหารช่วยดูเรื่องการเบิกจ่ายผ้าของงานซักฟอก 
12. ชี้แจงการขอใบรับรองแพทย์ ต้องช าระเงิน (เครมประกัน, สมัครงาน) แต่กรณี 0-12 ปี  

ที่มาขอใบรับรองการเจ็บป่วย (ลางาน,ลาโรงเรียน) ไม่ต้องช าระเงิน  
งานคุณภาพ 

1. วันที่ 21-22 ธ.ค.2560 มีการน าเสนอมหกรรมคุณภาพ Hacc:CHR ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  
ตอนนี้ส่งผลงานของคุณธีระยุทธและคุณอัมรินทร์ รอทางผู้จัดตอบรับ จึงสามารถไปจัดนิทรรศการได้ ในส่วนของ
มหกรรมคุณภาพท่ีจะมีขึ้นในเดือน มี.ค.2561 จะส่งผลงานเรื่องเล่า Oral ของคุณบงกช ไปน าเสนอ 

2. นัดหมายถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ประมาณเดือน ม.ค.2561 เพ่ือใช้ในการติดบอร์ดโครงสร้าง และ 
ท าบัตรเจ้าหน้าที่ใหม่  
 

กลุ่มงานทันตกรรม 
1. งบค่าเสื่อม ขอด้ามกรอฟัน 8 อัน มีความเป็นไปได้มี่จะได้รับการจัดสรร แต่ต้องเปลี่ยนชื่อจากด้าม 

กรอฟัน เป็น ขอซ่อมเครื่องกรอฟันโดยการเปลี่ยนด้ามกรอ จะประสานงานกับฝ่ายแผนงานอีกที   
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