
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเวียงแก่น 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชมุชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงแก่น 

********************************************************************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 

1. นพ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ประธานการประชุม 
2. น.ส.รจิต จันทร์ประสิทธ์ กรรมการ 
3. นางเบญจวรรณ บุดดี กรรมการ 
4. น.ส.โชติกา นําอินทร์ กรรมการ 
5. นายฐานันดร์ นรชาติวศิน กรรมการ 
6. นางพัชรินทร์ นุธรรม  กรรมการ 
7. น.ส.วรัตยา แก้วจินดา กรรมการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ ตัวแทนงานแพทย์แผนไทย 
2. นายภรณ์ภิรัฐฎา ไชยลังการ ตัวแทนงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
3. นางมาลิณี ยาละ  ตัวแทนงานการเงินและบัญชี 
4. นายธีระยุทธ วงค์ชัย  ตัวแทนงานเภสัชกรรม 
5. นางอรุณี มากัน  ผู้บันทึกการประชุม 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุลกิต วงศ์หาญกล้า ลาพักผ่อน 

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1. แจ้งจากการประชุม กวป.
- แจ้งประเด็นสําคัญตามนโยบายสาธารณสุข (OKR) 1.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 2.โรคปอดอุดก้ัน 

เร้ือรัง (COPD) 3.วัณโรค (TB) 4.พัฒนาการเด็ก (เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย) 5.พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และ 
6.ฆ่าตัวตาย ซึ่งทางเขตจะติดตามตัวช้ีวัดของแต่ละตัว จากการตรวจราชการ ต้องมีการดําเนินการตาม OKR ซึ่ง
เป็นเรื่องใหม่ ต้องศึกษา อาจศึกษาควบคู่ไปกับการทํา Service Plan   

- กําชับเรื่องมาตรการการป้องกันการ แพร่กระจาย โดยช่วงน้ีให้มีการคัดกรองในเชิงป้องกันการแพร่ 
ระบาด Covid-19 และทางรพ.เราได้สํารอง Mask ไว้เพ่ือให้สามารถใช้อย่างเพียงพอ รวมถึงการป้องกันฝุ่น PM 
2.5 ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยให้ทางศูนย์ควบคุมโรครายงานผลจากเคร่ืองที่ใช้วัดค่าฝุ่น PM 2.5 (Dust boy)  
ส่วนห้อง Clean Room จะใช้ห้องศูนย์ COC โดยขอใช้พาร์ติช่ัน ที่เป็นของเดิมของห้องฟัน กั้นระหว่างห้อง
ทํางาน กับพ้ืนที่ห้อง Clean Room ให้เป็นสัดส่วนขึ้น  

2. การรวมกลุ่มงานยาเสพติดและงานสุขภาพจิต ตอนน้ีมอบหมายให้พญ.ณัฐพร เป็น Header
มอบหมายให้คุณยุพเยาว์ดูงานยาเสพติด และคุณรุ้งกาญจน์ ดูงานสุขภาพจิต และต้องมีนักวิชาการสาธารณสุข
อีก 1 คน  

3. งดงานเลี้ยงปีใหม่ในรพ. และช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติ



ระเบียบวาระที่ 2 รับรองและทบทวนรายงานการประชุม 
รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 
สถานการณ์การเงิน 
1. แจ้งสถานการณ์การเงิน ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563 วิกฤติระดับ 0
2. แจ้งเงินบํารุงและเงินสวัสดิการต่างๆ

รายการ จํานวน 
เงินบํารุง 15,642,000
เงินสวัสดิการ 32,000
เงินสนับสนุน ARI 52,875
เงินบริจาค 410,000
ลูกหน้ีชําระเงินครบ 1,865,093
เจ้าหน้ีต่างๆ 13,702,631

3. แจ้งไม่ให้ใช้งบประมาณส่วนตัวสํารองออกก่อนในการซื้อของหรือจัดกิจกรรมโครงการ ที่ผ่านมาไม่
มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และเราปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งถ้ามีการเคลียร์ชุดต้ังเบิก เช็คออกเป็นช่ือบุคคลไม่ใช่ช่ือ
บริษัทหรือห้างร้าน ดังน้ันเพ่ือความถูกต้องตามระเบียบ ขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทําสัญญายืมเงินทดรองก่อน กรณี
เร่งด่วน และขอยํ้าให้พิจารณาค่าอาหารและอาหารว่าง ที่สั่งเจ้าเดียวบ่อยๆ หากรวมกันทั้งปีเกิน 10,000 บาท 
ต้องหักภาษี 1% ด้วย 

4. แจ้งกรณีข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ไปปฐมนิเทศ ให้สามารถเบิกค่าที่พักได้คนละ 600 บาทต่อห้อง
5. ขอทบทวนการเก็บเงินค่าบํารุงกรณีมีเด็กมาฝึกงาน สรุปให้เหมาจ่ายต่อเดือน คือ 1 คน เก็บ 500

บาท , 2 คน เก็บ 800 บาทและ 3 คนเก็บ 1,000 บาท และเก็บค่าทําความสะอาดห้องก่อนเข้าพักและหลังจาก
เข้าพัก 200 บาท จ่ายให้สําหรับคนที่ไปทําความสะอาดอาจจะเป็นแม่บ้านรพ.หรือคนที่รับจ้างทําความสะอาด 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
1. พิจารณาการใช้เงินประเภทต่างๆ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่นอกแผน ดังรายการ

ต่อไปน้ี 
ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ 

1 ตู้รถเข็นข้างเตียง (เป็นตู้เหล็กที่มีล้อ) 5 ตู้ 20,000 บ. ห้องฟัน เงินบํารุง (หมวดลงทุน) 
2 ตู้เก็บของ 5 อัน 20,000 บ. ห้องฟัน เงินบํารุง (หมวดลงทุน) 
3 ช้ันวางรองเท้า ห้องฟัน เงินบํารุง (หมวดทดแทน) 
4 ที่ช่ังนํ้าหนัก 2,000 บ. ห้องฟัน เงินบํารุง (หมวดทดแทน) 
5 กรรไกรและฟอร์เซบ (ไม่คม/หมดอายุ) 70,000 บ. งานจ่ายกลาง เงินบํารุง (หมวดลงทุน) 
6 ตะแกรงสแตนเลท ใส่วัสดุน่ึง Autoclave 4,900 บ. งานจ่ายกลาง เงินบํารุง (หมวดทดแทน) 
7 เคร่ืองช่ังนํ้าหนักที่สามารถวัดส่วนสูงได้ 10,000 บ. กลุ่มงานเวชฯ เงินบํารุง+ค่าเสื่อมคงเหลือ

ปี 63 (5,000บ.) 
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2. แจ้งรายการท่ีได้ขอบริจาค จากมูลนิธิฮ่ัวเต๊ียวป่อเต๊กเซี่ยงต๊ึง รวม 5 รายการ เป็นเงิน
1,465,000 บาท ตอนน้ีได้ส่ง Spec และใบตอบรับไปยังมูลนิธิแล้ว ซึ่งทางมูลนิธิจะเป็นผู้ดําเนินการจัดหาให้ 

3. ภก.ไพลิน และเพ่ือนสายบุญ จะร่วมบริจาคเป็นเงิน 200,200 บาท เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็น

ดังรายการต่อไปนี้ 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. แจ้งคุณเพ็ญนภา ได้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเทคนิคการแพทย์แล้ว ตอนน้ีกําลังดําเนินการ

เปลี่ยนสายงานไปจังหวัด สามารถดําเนินการเบิกค่าตอบแทน (ฉ11) และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
วิชาชีพ 

2. ได้รับแจ้งเรื่องนักเรียนพยาบาลทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่จบปี 2563 จะมาปฏิบัติงานเดือน มิ.ย.2563
ยังไม่มีที่ปฏิบัติงาน 2 คน ซึ่งหากได้รับการจัดสรรนักเรียนทุนดังกล่าว จะให้ไปปฏิบัติงานท่ี กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม หากไม่ได้รับการจัดสรร อนุมัติให้จ้างเหมาบริการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพต้ังแต่ ม.ค.2564 

3. คุณจันทร์ ที่รับการตรวจสุขภาพประจําปี แล้วสงสัยว่าเป็น TB ตอนน้ีรอมาตรวจซ้ําอีกครั้ง
วันที่ 23 ธ.ค.63 มีแนวทางหากทํางานไม่ไหว อาจจะมีการโยกย้ายการปฏิบัติงานกับคุณพลเทียร 

4. คุณอําไพ ไชยราช รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจร่ัว อาจจะมีการพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ฝากงานการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการลา  

5. แจ้งคุณจริยา ที่จะโอนย้ายไปเทศบาลม่วงยาย ตอนน้ีติดเง่ือนไขต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 3 ปี
จึงจะสามารถโอนย้ายได้ 

6. ให้คุณสารภี นักวิชาการสาธารณสุข ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ตามรอบย้ายเดือน มิ.ย.2563 

7. แจ้งจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม มีนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มาฝึกงาน
ต้ังแต่วันที่ 21 ธ.ค.2563 - 12 ก.พ.2564 โดยจะแจกตารางการฝึกปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

8. หารือเกี่ยวกับการละเลยการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของคุณสมเกียรติ เหตุการณ์เกิดขึ้น วันที่
20 ธ.ค.2563 ประมาณ 9.00 – 10.00 น. ได้ออกไปข้างนอกโดยไม่บอกผู้ที่ปฏิบัติงาน ER ทราบ ประกอบกับมี
คนไข้มารับบริการและรอจ่ายเงินเป็นเวลานาน มีการโทรศัพท์ตามแล้ว แต่ไม่รับสาย และเมื่อเจ้าตัวกลับมาถึง
รพ. ได้มีการต่อว่าคุณวิมล ว่าคอยจับผิดตน มีการปะทะคารมกันเสียงดัง และใช้คําพูดที่รุนแรง  รวมถึงพูด
พาดพิงถึงหัวหน้าฝ่ายบริหาร ในห้อง ER จากกรณีที่เกิดข้ึน จึงมีมติให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ประกอบด้วย ทพญ.รจิต,ภก.บุลกิต,คุณมาลิณีและคุณเบญจวรรณ ทําหน้าที่สอบข้อเท็จจริงก่อน และให้
กรรมการบริหารรพ.เป็นผู้ตัดสินลงโทษ  

9. หารือโทษทางวินัยในประเด็นที่พบการไม่โปร่งในการสอบตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ในที่ประชุมมีมติ ให้ลงโทษคุณนฤมล โดยการหักค่าตอบแทน (เงินเดือน) 3% เป็นเวลา 6 เดือน โดยหักจาก OT 
เข้าเงินสวัสดิการรพ. และประเมินการเลื่อนข้ันในร้อยละที่น้อยสุด ส่วนคุณพิมภิลัย ให้ว่ากล่าวตักเตือน และ
ประเมินการเลื่อนข้ันในร้อยละที่น้อยสุด 

10. แจ้งจากกลุ่มการพยาบาล มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ว่าห้องคลอด มีการเก็บค่าบํารุงนํ้า – ไฟฟ้า ถูก
เก็บก่อนหญิงหลังคลอดจะกลับบ้าน โดยไม่มีใบเสร็จ (100 – 200 บาท) ได้ดําเนินการสอบสวนแล้ว พบว่าได้
เก็บเงินจริง มีการทําบัญชีไว้ ตอนน้ีมีเงิน 2,930 บาท พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมและทําให้ช่ือเสียงเสียหาย มีมติ
ให้งานห้องคลอด 1. งดการเก็บค่าบํารุงนํ้า-ไฟฟ้า และให้คืนเงินจํานวน 2,930 บาท เข้าเงินบริจาครพ.  

2. จํากัดให้จําหน่ายสินค้าที่จําเป็นเท่าน้ัน ได้แก่ ผ้าอนามัย,สําลี,กระดาษทิชชู่เช็ดก้นเด็ก
และลงโทษโดยการเขียนบันทึกข้อความช้ีแจงรายละเอียด กลับไปยังชุมชน 

11. คุณวิไล ให้ไปปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง ในเดือน ม.ค.2564 โดยขึ้นปฏิบัติงานกับวิชาชีพที่กลุ่มงาน
การพยาบาลจะจัดให้ขึ้นด้วย 

12. แจ้งคุณชนัญชิดา จะทํางานจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2563
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กลุ่มงานเภสัชกรรม 
1. หารือเกี่ยวกับการพิจารณาหากมี Case ที่ต้องใช้ยา Emergency เน่ืองจากที่ผ่านมา มกีารเรียกมา

เบิกยาซึ่งบางครั้งไม่ใช่ยากลุ่ม Emergency และไม่ได้เบิกค่าตอบแทน ในที่ประชุมมีแนวทาง คือ  
1. ให้งานเภสัชกรรม จัดรายการยากลุ่ม Emergency และแจ้งฝ่ายที่เก่ียวข้องก่อน
2. รอพิจารณาเวร On Call จะเสนอให้แพทย์ดูก่อน แนวทางอาจจะเก็บเป็น Case หลังเที่ยง

คืนหากมีการเรียกมาเบิกยา ให้สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ ¼ ของ OT    

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
1. แจ้งคะแนนการตรวจ Chart อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจ 1 ครัง้ ตอนน้ีได้ส่ง Chart ไป

ให้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ขอช่ืนชมในการตรวจว่ามีประสิทธิภาพดีมาก รวมถึงการเคลมรายได้ มีแนวโน้มดี 
สามารถเคลมได้ 2,500,000 บาท ใน 3 เดือน  

2. ผู้อํานวยการรพ.แจ้ง รายได้กับรายจ่าย ปีน้ีน่าจะ สมดุล เน่ืองจากเราได้จ่ายเคลียร์หน้ีไปแล้ว
ส่วนหน่ึง มีทิศทางดีขึ้น จึงขอให้มีวินัยในการประหยัด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้ในการเคลมด้วย 

3. จะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับงานเคลม และงานกองทุนต่างๆ เพ่ือจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการและ
ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนัดประชุมพร้อมกับการทํา Service Plan รวมถึงลงรายละเอียดการปรับ 
OKR แต่จะแจ้งวันที่อีกที  

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
1. แจ้งที่ผ่านมาใช้แก้วพลาสติกที่มีฝาปิดเก็บปัสสาวะผู้ป่วย และมีการนํากลับมาใช้ซ้ํา โดยผ่านการทํา

ความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือ แต่เน่ืองจากช่วงน้ีมีคนไข้จํานวนมาก และสติกเกอร์ช่ือที่ติดกับแก้วลอกออกยาก 
ต้องใช้เวลานาน ทําให้เสียเวลากับการล้างมากข้ึน จึงจะเปลี่ยนมาเป็นแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง  

2. ติดตามเคร่ืองอัลต้าโซนิค ได้รับแจ้งว่ารอของมาส่ง, เคร่ืองสไปโรมิเตอร์ อยู่ในรายการของงบค่า
เสื่อม ตอนน้ีรอเงินโอนมา จึงจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

กลุ่มงานการพยาบาล 
1. วันที่ 21 ธ.ค.2563 จะเปิดคลนิิก ARI โดยใช้สถานที่คือห้องกายภาพบําบัด โดยจะให้พยาบาลเป็น

ผู้ตรวจ หากพบเคสที่ซับซ้อนจะให้แพทย์ลงไปตรวจ 
2. แจ้งเดือน มี.ค.2564 จะมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุและอุบัติภัยหมู่
3. ขออนุมัติซื้อกล่องเพ่ือติดต้ังเครื่อง AED บริเวณระหว่างทางไปหอผู้ป่วยในและห้อง Lab

งานคุณภาพ 
1. วันท่ี 29 ม.ค.2564 จะจัดมหกรรมนําเสนองานคุณภาพ CQI โดยมี ทพ.ปิติพันธ์, ภก.บุลกิต และ

ผู้ช่วยทศพล เป็นผู้วิพากษ์ และคุณฐานันดร์ จะให้ตรวจ SP ของหน่วยงาน 
2. แจ้งยกเลิกการเข้าเย่ียมสํารวจของ สรพ. แต่จะประสานกับศูนย์ Hacc เชียงราย เข้ามาตรวจ Re- 

acc เพ่ือเป็นการกระตุ้น ไม่ให้ละเลยงานคุณภาพ คาดว่าน่าจะเป็นหลังสงกรานต์ที่จะเข้ามาเย่ียมได้ 
3. แจ้งประธาน PCT เป็น นพ.ธนาพล และวางแผนให้ไปอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อไป
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 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 
1. นโยบายหมอประจําบ้าน PCC (โครงการอนุทิน) ประชาชน 1 คนต้องมีหมอประจําตัว 3 คน (คน 

แรกคือ อสม. 2. พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 3. แพทย์) ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทันทีหากเกิด
เหตุ ซึ่งจะเน้นกับคนไข้ติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุก่อน ตอนน้ีได้แบ่งเขตรับผิดชอบสําหรับแพทย์แล้ว คือ 
พญ.ณัฐพร เขตตําบลท่าข้าม+ตําบลปอ (พ้ืนที่ราบ), พญ.ชนกพร เขตตําบลม่วงย่าย+หล่ายงาว และ นพ.ธนาพล 
เขตตําบลปอ (พ้ืนที่สูง) จะขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 053 603142 ทําเป็น 
One page  

2. จะขอผ้าหม่ที่ได้รับบริจาคมามอบของขวัญให้คนไข้ติดบ้านติดเตียง  
3. PCC เสนอให้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลงาน ปัญหา ทบทวนการทํางานและวางแผนต่อไป 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 

ลงช่ือ.............  ....................บันทึกการประชุม 
  (นางอรุณี  มากัน) 
  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจทาน 
       (นางสาววรัตยา  แก้วจินดา) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
ลงช่ือ............ .........................ผู้รับรองการประชุม 
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     (นายกิติพัฒน์  ลาชโรจน์) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น 


