
รายงานการประชุมประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมช้ัน 2 โรงพยาบาลเวียงแกน 

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

รายช่ือผูมาประชุม 

1. นพ.กิติพัฒน  ลาชโรจน  ประธานการประชุม 

2. นายบุลกิต  วงศหาญกลา  

3. นายกิตติภพ  ยาวิเลิง   

4. นายสุนทร  อินเทพ  

5. นายจรัญ  อินตะสงค   

6. นางมาลิณี  ยาละ    

7. น.ส.วรัตยา  แกวจินดา  

8. นางเบญจวรรณ บุดดี  

9. น.ส.เบญจมาศ รวมจิตร  

10. นายทินกร  สุราช  

11. น.ส.อําไพ  ยาละ  

12. นางดวงนภา  นรชาติวศิน   

13. นางทัศนีย  ชัยลังกา  

14. นายสมชาย  หัตถกอง  

15. น.ส.วิไล  มนัสมโนธรรม  

16. น.ส.สุพัตรา  สมควร  

17. นายนวพล  จรุงวัฒนา  

18. นายณฐพล  มณีรัตน  

19. น.ส.สายสมร  บุญเจิง  

20. น.ส.สุกานดา  เชื้อเจ็ดตน  

21. นายอานัสนันท แสวงธรรม  

22. นางณัฐพร  สถานปา  

23. น.ส.พีชญา  ดีงาม  

24. น.ส.ณัฐธยาน ฤกษศุข  

25. นายปราโมทย นันไชย  

26. น.ส.จุฑามณี  นุธรรม  

27. น.ส.รัตติกาล  บุดดี  

28. น.ส.สุนีย  เรือนเทอม  

29. นายชยุตพงศ  อินเทพ  



30. น.ส.รัตนา  แสงงาม   

31. นางชนัญชิดา ติปตา  

32. นายเกรียงไกร พันธุระ  

33. นายฐานันดร  นรชาติวศิน  

34. น.ส.เพ็ญนภา ปนตาเปก  

35. นายอินถา  แสงงาม  

36. นายบรรจบ  พรอมสุข  

37. นายนิกร  โนละ  

38. นางเก๋ียงคํา  ยาวิเริง  

39. นางมะลิวัลย  เภารัตน  

40. นายวุฒิพงษ  ไชยลังการ  

41. น.ส.ศิริธัญญา ชัยวงศ  

42. น.ส.ปภัสรา  จนิดาธรรม  

43. น.ส.สุชานาถ  ชัยวงศ  

44. น.ส.ธิดารัตน  จันทฤทธิ์  

45. นางอรุณี  มากัน  

46. น.ส.ธณิกานต ฉายอรุณ  

47. น.ส.จินตนา  ชวยแกไข  

48. น.ส.เพ็ญนิภา จําปาคํา  

49. นางจันทิมา  นิ่มยี่สุน  

50. นายวุฒศักดิ์  ทะนันชัย  

51. นางศุทธินี  ศรีนอย  

52. น.ส.ณิชารีย  บุญเจิง  

53. นายอาทิตย  นุธรรม  

54. น.ส.กชกร  บุญยะวงศ  

55. นายพลเทียร  กาคํา  

56. นางธันยารัตน นันตะรัตน  

57. น.ส.จันทรจิรา โรจนคีรีสันติ  

58. น.ส.วันวิสาข  ไชยชมภู  

59. น.ส.รุงกาญจน เมืองใจหลา  

60. นายชรินทร  นันตะภาลัย  

61. นายสุเทพ  เรือนเทอม  

62. น.ส.วิภาภรณ อินเทพ  

63. นายอรุณ  ชัยวิริยานุรักษ  



64. น.ส.นัชรา  ชาวเขียววงศ  

65. นางเผาทิพย  ทะลือ  

66. น.ส.มาลี  บุญเจิง  

67. นายสงกรานต ยาละ  

68. นางจันทรบาล จะประสงค  

69. นางอําไพ  ไชยราช  

70. น.ส.กิตติยา  มารังค  

71. นายสมเกียรติ แสงงาม  

72. นายธีระยุทธ  วงคชัย  

73. นางเพ็ญศรี  ภิวังชัย  

74. นางเกษศณี  อินเทพ  

75. น.ส.กาญจนา จันทราภรณ  

76. นางวลัยพรรณ แสงงาม  

77. นายธานี  นุธรรม  

78. นางสายชล  อินออน  

79. น.ส.นภา  บุญเรือง  

80. น.ส.ชนกพร  ใจปนโต  

81. นายวิษณุ  แสงทอง  

82. นายเสถียร  อินเทพ  

83. น.ส.อัจฉราพร ยาวิเลิง  

84. นางนันทิดา  ลือชา  

85. นายสมพร  ไชยลังการ  

86. น.ส.พิมพกานต แสงทอง  

87. นางปาณิสรา  ตันวุฒิ  

88. น.ส.ดวงแกว  วงศบุญชัยเลิศ  

89. น.ส.กนิษฐา  ชอบจิตต  

90. น.ส.รําไพณี  วงศชัย  

91. นางพิมพร  ไชยลังการ  

92. นายนราวุฒิ  กุลปริยาวุฒิ  

93. น.ส.สุภาวดี  ภูสันติสกุลวงศ  

94. น.ส.เกศรา  ชัยแดง  

95. น.ส.เยาวลักษณ เวียงคํา  

96. น.ส.วิมล  สมควร  

 



เริ่มประชุมเวลา  14.30 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ  

1. ตามกรอบแนวทางในการดําเนินงานการประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ  

(ITA) EB 13 กําหนดให หนวยงานมีการกําหนดม าตรการ กลไก หรือก ารวางระบบในก ารบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา  ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย จึงไดออกประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) เพ่ือบังคับใชเปนแนวทางปฏิบัติในหนวยงานทุกแหงใน

สังกัดไดรับทราบละเขาใจ 

2. ตามกรอบแนวทางในการดําเนินงานการประเมินความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ  

(ITA) EB 25 กําหนดใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนั้นโรงพยาบาลเวียงแกน จึงไดจัดทําประกาศโรงพยาบาล

เวียงแกน เรื่องกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานโรงพยาบาล

เวียงแกน โดยมีการแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเวียงแกนข้ึน 

 3. วันท่ี 3 มี.ค.2563 มีการนิเทศติดตามงานกรณีปกติ จาก สสจ.ชร. โดยลงหนางานและในชวงบาย

จะไปนิเทศ รพ.สต.หวยหาน 

4. ขอความรวมมือใหทุกทีมครอมสายงานหรือหนางานท่ีเก่ียวของกับงานคุณภาพ รายงานความ 
กาวหนาตามท่ีไดดําเนินการไปแลวของแตละทีม โดยเนนตอบตามขอ Recommend และตอบแบบประเมิน
ตนเอง Self Assagement SAR I-IV 

5. ฝากเนนย้ําในการติดตามการใชโปรแกรม Hos-XP ในเรื่อง การคียขอมูล การดึงขอมูลรายงาน  
การเครมตางๆ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และขอความรวมมือผูเก่ียวของประสานงานเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน 
 6. เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ทําให  Mask ขาดตลาดหรือมีราคาสูงข้ึน แตเนื่องจากมีความ 
จําเปนตองใช จึงขอใหหนวยสั่งซ้ือดําเนินการสั่งซ้ือไดเลยหากมีแหลงซ้ือ  
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองและทบทวนรายงานการประชุม  

-  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

- 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากกลุมงาน  

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ประชาสัมพันธสําหรับขาราชการท่ีมีความประสงคจะอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับ 
ตน (ผบต.) และผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  (ผบก.) สามารถสงใบสมัครไปท่ี สสจ.ชร. เพ่ือดําเนินการ
คัดเลือกตอไป 
 

กลุมงานทันตกรรม 

1. ฝากประชาสัมพันธหากมีการออกหนวย พอ.สว. ใหทุกฝายแจงรายชื่อท่ีงานธุรการ เพ่ือท่ีจะได  
รวบรวมและสงใหทาง สสอ.และแจงไปยัง สสจ.ในรูปแบบ CUP เนื่องจากท่ีผานมาเราตางฝายตางสงรายชื่อ 

 

กลุมงานแพทยแผนไทย 
1. แจงตอนนี้ทาง รพศ.ชร. ไดเปดคลินิกกัญชาแลว ในสวนของรพช. ในระดับอําเภอ อยูระหวางการ 

ใหผูท่ีมีหนาท่ีสั่งจายเขารับการอบรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใชกัญชา ตอนนี้มีผูท่ีไดใบ
ประกาศฯแลว คือ คุณบุลกิต, คุณนราวุฒิและคุณสุภาพร ยังขาดแพทยท่ีจะตองเขารับกรอบรม โดยสามารถเขา
ไปอบรม Online ได แตยังไมอนุญาตใหสั่งจาย  และข้ันตอนตอไปคือแตงตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอ ซ่ึงขอ
แตงตั้งหัวหนากลุมงานดังนี้ ผูอํานวยการรพ.เวียงแกน, สาธารณสุขอ.เวียงแกน, แพทย, เภสัชกร, หัวหนากลุม
การพยาบาล, หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย, หัวหนาฝายบริหาร, หัวหนากลุมงานดานปฐมภูมิฯ, หัวหนา
กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทย ซ่ึงการสั่งจายยากัญชา จะสามารถสั่งจายไดใน 4 กลุมโรค คือ  

1.ผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัดแลวมีอาการคลื่นไส อาเจียน  
2.โรคลมชักในเด็กรักษายาก  
3.โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งท่ีมีภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง  
4.ผูปวยท่ีมีอาการปวดเสนประสาทท่ีรักษาดวยวิธีการตางๆ แลวไมไดผล 

 

ระเบียบวาระอ่ืนๆ 

-  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 

 
 

ลงชื่อ.....................................บันทึกการประชุม 
     (นางสาววรัตยา แกวจินดา) 
   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
 

 

ลงชื่อ.....................................ผูรับรองการประชุม 
 

     (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 



ภาพถายการประชุมประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงแกน 
 

 
 

 

 


