
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเวียงแกน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

ครั้งท่ี 5/2565วันท่ี 2 มีนาคม 2565 
ณ หองประชุมช้ัน 2 โรงพยาบาลเวียงแกน 

********************************************************************** 
รายช่ือผูมาประชุม 

1. นพ.กิติพัฒน  ลาชโรจน  ประธานการประชุม 
2. น.ส.รจิต  จันทรประสทิธิ์ กรรมการ  
3. นางเบญจวรรณ บุดดี  กรรมการ  
4. น.ส.โชติกา  นําอินทร  กรรมการ 
5. นายฐานันดร  นรชาติวศิน  กรรมการ 
6. น.ส.วรัตยา  แกวจินดา  กรรมการ 
7. นายบุลกิต  วงศหาญกลา  กรรมการ 
8. นางพัชรินทร  นุธรรม  กรรมการ 
9. นายภรณภิรัฐฎา ไชยลังการ  กรรมการ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. น.ส.ธนัชพร  กิติทรัพย ตัวแทนงานทันตกรรม 
2. น.ส.นัชรา  ชาวเขียววงศ ตัวแทนงานแพทยแผนไทย 
3. นางอรุณี  มากัน  ผูบันทึกการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา  1 4.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ  

1. แจงปฏิทิน 
- วันท่ี 3-4 มี.ค.2565 มีตรวจราชการ ขอใหเตรียม OKR ตัวชี้วัดตรวจราชการใหดวย 
- วันท่ี 7 มี.ค.2565ประชุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 

  - วันท่ี 8 มี.ค.2565 ทําแผนยุทธศาสตรระดับ CUP 
2. แจงการฉีดวัคซีน จะเนนฉีดเชิงรุกแบบ Walk in และสําหรับการสูญเสียวัคซีน สามารถเกิดข้ึนได 

กรณีท่ีหมดอายุ สําหรับ การฉีดวัคซีนเด็กกําลังวางแผนในการฉีดเพ่ือใหไดรับการฉีดอยางครบถวน ในสวนของ
วัคซีน 608 ตอนนี้ยังเปายังไมถึง 80% ตองเนนกลุมนี้ดวยเชนกัน  

3. แนวโนมการติดเชื้อ Covid-19 ในเดือน มีนาคม นาจะมีมากข้ึน   
4. การรักษาผูปวยCovid-19 ในการลง HI หากหมูบานไหนมี HI สามารถจัดลงไดเลย โดยแพทยจะ

เปนผูประเมินวาใหลง HI พยาบาลประเมินซํ้า และทีม COC จะดูชุมชนใหโดยแจง รพ.สต.(กลุมเวชฯจะเปน
เจาภาพหลัก) 

- Co-Ward รับผูปวยโควิด ท่ีเปนผูปวยสีเหลืองท่ีตองกินยา Favipiravir มีการ CXI และอยู 
รักษาอยางนอย 5 วันเคลมแบบมีอาหาร (หองพิเศษ 5 และหองพิเศษ 6) 

- CI (รพ.) รับกรณีคนไขสีเขียว ท่ีไมมี HI เปนของตัวเอง ซ่ึงสามารถรับได 60 เตียง 
- HI ตองมีอุปกรณ O2 Sat และปรอท ใหคนไขดวยซ่ึงตอนนี้มี HI ท่ีตชด. ทาขามสามารถ 

รองรับผูปวยได 
 



5. นโยบายตั้งแตวันท่ี 1 มี.ค.2565 เปนตนไป คือ เจอ-แจก-จบ ไมให X-ray ติดตาม V-Safe ตองชี้ 
แจงนโยบายใหทราบท้ัง CUP รวมถึงแจงความรับผิดชอบของ เจาหนาท่ี รพ.สต. เรื่องการดูแลคนไขท่ีอยูใน HI 
ตชด.ทาขามดวย สวนในการขนขยะติดเชื้อ ทาง อบต.ปอ จะเปนผูดําเนินการ 

6. แจงปรับราคาการตรวจ ATK จากเดิม 350 บาท ลดเหลือ 250 บาท (ไดรับใบรับรองแพทย+ผล 
การตรวจ), RT-PCR แบบ 2 ยีน เดิม 2,500 บาท ลดเหลือ 1,400 บาท (ทําการตรวจทุกวันจันทรและวันพุธ) 
ท้ังนี้ใหปรับราคาลงและมีผลตั้งแตวันท่ี 3 มี.ค. 2565 เปนตนไป  

7. ในสวนของการทําPCR ของเจาหนาท่ีท่ีติดโควิด ซ่ึงจะขอทําเพ่ือเบิกเคลมประกัน ในท่ีประชุมมีมติ  
ใหเปนสวัสดิการเจาหนาท่ี โดยไมตองเสียคาใชจายเอง 

8. เขาสูฤดูรอน ฝากกําชับ เฝาระวังเรื่องฝุน PM 2.5  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองและทบทวนรายงานการประชุม 
- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
   -  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากกลุมงาน 

การจัดซ้ือจัดจาง 
1. แจงงบคาเสื่อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงไดขอเปลี่ยนรายการจาก เครื่องอัลตราซาวด (ไดจากงบ 

กงสุลญี่ปุนแลว),และ  BP Monitor เปลี่ยนเปนรายการปรับปรุงศูนยเปลของ ER ดวยงบประมาณ 500,000 
บาท (เสนอใหมีการทาสีภายในอาคารใชงบปรับปรุงศูนยเปล) และรายการอ่ืนๆ ท่ีขอใชงบคาเสื่อมไดแก Auto 
pipette (Lab), เตียง, ลาริ้งคโกสโคป, NST, เครื่องปรับอากาศของหองยาและ ComputerNotebook ของรพ.
สต.ทาขามและ รพ.สต.หลายงาว, เครื่องปรับอากาศ รพ.สต.ทาขาม, โปรเจ็คเตอร รพ.สต.หลายงาว 

2. ไดรับแจงจากเจาหนาท่ี อําเภอเวียงแกน อยากใหไปซอมเครื่องปรับอากาศท่ีชํารุด ซ่ึงเปนเครื่องท่ี 
อยูในหองปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเม่ือตอนเปนศูนย CI ท่ีอําเภอไดรับการชี้แจงในท่ีประชุมวา ใหชางไปดูแลว 
เปนการชํารุดจากอายุการใชงาน เสื่อมตามสภาพ ซ่ึงทางรพ.ไมสามารถดําเนินการซอมใหได เนื่องจากไมใช
ครุภณัฑของทางรพ. ฝากผอ.นําเรียนนายอําเภอตามความเปนจริงดวย 

3. ฝากเรื่องสถานท่ีในการทําจุด ARI ซ่ึงเปนจุดท่ีเสี่ยงท่ีสุด เนื่องจากในแตละวันผูมารับบริการ        
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน และสถานท่ีเดิมไมสะดวกหากตองรองรับผูมารับบริการท่ีมากข้ึนและเสนอขอเปลี่ยน
คอมพิวเตอรเปนแบบ PC แทนการใช Notebook 
 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แจงคะแนนประเมิน Happinometerซ่ึงเปนแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสขุ ประจําป  
2564 มีคนทําแบบประเมิน 102 คน จากเปา 140 คน คิดเปน 72.73% 

2. กลุมงานการพยาบาล แจงการเคลม กรณีบุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถยื่น
แบบ 

คํารองขอรับเงินชวยเหลือ โดยตองยื่นคํารองผาน ผอ. สงตอไปยัง สสจ. (ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารอง) 
และดําเนินการไปท่ีกระทรวงสาธารณสุขตอไป (ตามเอกสารแนบ)มีแบบฟอรมในการยื่นคํารอง และตองแนบ
หลักฐาน เชน คําสั่งใหปฏิบัติงาน, ใบรับรองการติดเชื้อโควิด-19 โดยจะไดรับเงินชวยเหลือไมเกิน 20,000 บาท 
สวนกรณีเชื้อลงปอด รับไมเกิน 40,000 บาท 
 
 

 



3. แจงแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาขาราชการ ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับท่ี 
ตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติแลว ปรากฏวาสงผลดีตอการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการในสังกัด ดังนั้นคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงมีมติให
ขยายผลไปยังบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 
(ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ) และต่ํากวารอยละ 65 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจาง
ชั่วคราว) เพ่ือใหแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับท่ี
ตองปรับปรุง ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

4. การประเมินรอบ เม.ย.2565 ของขาราชการและลูกจางประจํา กําหนดสงวันท่ี 18 มี.ค.2565 
5. ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีติดเชื้อโควิด-19 มีแนวทางดังตอไปนี้ (ตามเอกสารแนบ) 

5.1 ใหบุคลาการท่ีติดเชื้อ Covid-19 ลาปวย 7 วัน โดยใชวันลาของตัวเอง 
5.2 Work from home 3 วัน โดยหัวหนางานจะเปนผู assign งานให (มอบหมายงานใหทํา) หรือ 

อบรมออนไลน (หัวหนางานเปนผูแจง) และตองสรุปงานมาสงหัวหนางาน โดยใชแบบฟอรมกลาง 
5.3การลาปวย ตามแนวทางการรักษา อยางนอย 7 วัน อาจจะมีผลตอการปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ  

ซ่ึงหากนับวันทําการ แลวปฏิบัติงานไมครบ 15 วัน จะทําใหไมไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ ฉ11  
5.4 หากบุคลากรเปนลูกจางเหมาบริการ/ลูกจางรายวัน ติดเชื้อ Covid-19 จะไมไดรับคาตอบแทน 

ในระหวางท่ีไมไดมาปฏิบัติงาน 
 
 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

1. ในเดือนพฤษภาคม 2565 จะจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสรางจริยธรรม การรักษาวนิัยบุคลากร  
และการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหกับเจาหนาท่ีรพ. 
 
 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 

1. แจงไดรับการจัดสรรเครื่องดึงคอ จากงบคาเสื่อม ตอนนี้ไดเวียนบริษัท ใหนําเครื่องมาทดลองใช 
งานกอนท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจริง 
 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 

ลงชื่อ................................บันทึกการประชุม 
  (นางอรุณี  มากัน) 
  เจาพนักงานธุรการ  
 
 

ลงชื่อ.....................................ผูตรวจทาน 
       (นางสาววรัตยา  แกวจินดา) 
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
ลงชื่อ.....................................ผูรับรองการประชุม 
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(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

MANAGE
Highlight



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

 
 



 




