
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลขุนตาล 
ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๒   

ณ  ห้องรอยพระบาท โรงพยาบาลขุนตาล  วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. นายคงศักดิ์   ชัยชนะ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
๒. นายปุณณพัชญ์   สาแก้ว   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๓. นางอารีย์   ค างาม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔.  นายสุเมธ   เขียวอ้าย  ทันตแพทย์ช านาญการ 
๕.  นางสาวสุรารักษ์   อาสายศ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๖. นางสาวประภัสสร   ทิพย์อุทัย  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   

     ๗. นายเอกวัฒน์   วิปันโส   เภสัชกรช านาญการ 
๘. นางชนิดา    ปานออก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นางอาภรณ์   ทองทิพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๑๐.นางพิมประภา   ทิวงศ์   จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
 

รายชื่อผู้ไม่มาร่วมประชุม 
     ๑. นางสาววรญา   มงคลจรัสพร  ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

๒.นางประภัสสร   กาวิโล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. นายสุชาติ   วงศ์ชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔.นายสมาน    มาภิรมย์   ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
๕.นายกวินท์    ข่ายแก้ว   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๖.นายพีรพงษ์   เมืองอินทร์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ แจ้งเรื่อง ขอแสดงความยินดีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ตาม
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ๑๓ แห่ง  ได้แก่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ , แม่ฟูาหลวง ,ขุนตาล , เชียง
แสน ,ดอยหลวง ,ปุาแดด ,แม่จัน , แม่ลาว , แม่สรวย ,แม่สาย ,เวียงปุาเปูา ,สมเด็จพระญาณสังวร 
และ รพร.เชียงของ               
    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    

๑.๒    แนะน าเจ้าหนาที่ยายไปด ารงต าแหนงใหม ไดแก     
 - นายถนอมศักดิ์ ชัยมินทร  สาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุง   
 - นายสมบูรณยามี   สาธารณสุขอ าเภอเวียงปาเปา   
 - นายทวีวัฒนวุฒสิาร   สาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง   
 - นางรัตนา รัชตพิสิฐกร   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ สสจ.เชียงราย 
 - นายณัฐกานต ปวะบุตร  หัวหนาส านักงานเลขานุการ สสจ.เชียงราย   

๑.๓ ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ขอใหทุกสวนราชการใหความส าคัญในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และขอความรวมมือใหเขารวมในงานราชพิธีส าคัญตางๆ          
๑.๔ แจงการจัดประชุมวิชาการน าเสนอ  ผลงานและนวัตกรรม จังหวัดเชียงราย ในระหวาง        
วันที่   23 - 25 กันยายน 2562 ขอใหสงผลงานวิชาการและขอความรวมมือทุกหนวยบริการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการเปาหมายรวมทั้งสิ้น 800 คน  คาลงทะเบียน  1,500 บาท/คน                  
๑.๕ คายา warfarin และ warfarin strip รพช. จะรับผิดชอบในการด าเนินการจัดหาเอง            
เริ่มตั้งแต    1   พฤษภาคม 2562 เปนตนไป   ซ่ึงมีบาง รพช. ด าเนินการจัดหาไมทัน                 
ทั้งนี้ให   รพศ.ชร. สนับสนุนในสวนที่ขาดไปกอน  
๑.๖ การสนับสนนุ ยา รพช. กรณียาท่ีมีในบัญชียา รพช.ขาดแคลนและตองใชในการรักษาผูปวย       
เมื่อขอรับการสนับสนุน ไปที ่รพศ.ชร. ใหรพช. เปนผูจายค่ายานั้นใหกับ รพศ.ชร. 
( ยาวาฟาริน/INR strip ) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒ 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลขุนตาล 
ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๒ ณ  ห้องรอยพระบาท โรงพยาบาลขุนตาล  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒ 

ไม่มี    
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๑ แจ้งจากผู้อ านวยการ                                           
 ( การพัฒนาระบบหน่วยบริการ ) 
๔.๑ แจ้งจากผู้อ านวยการ 
 ๔.๑.๑ แจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการแผนจัดหารายได้  
 ๔.๑.๒ ขอแจ้งนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๖๓  การด าเนินการ  
 ๔.๑.๓ ขอให้งานทันตกรรม วางแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการในหน่วยงาน 
 ๔.๑.๔ การด าเนินตามนโยบาย Green and Clean Hospital ด้านการจัดการขยะภายใน            
โรงพยาบาลขุนตาล   ขอมอบหมายให้คุณ อุดม ผาหลัก และคุณภาคิน   สุวรรณรินทร์  เป็นผู้ก ากับติดตาม 
 
๔.๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๒.๑ แจ้งเรื่องการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลขุนตาล  ได้ส่งเอกสารให้ 
สสจ.ด าเนินการแล้ว 
  ๔.๒.๒ แจ้งเรื่องการด าเนินการขออนุญาตเรี่ยไรเงิน  ไดจ้ัดส่งเอกสารให้ สสจ.ด าเนินการแล้ว 
 ๔.๒.๓ แจ้งเรื่องการด าเนินการท าที่จอดรถยนต์ให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านพัก ใช้งบประมาณ  ๑๙,๘๗๐ 
บาท 
 ๔.๒.๔  แจ้งเรื่องในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  จะมีผู้มาบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์               
จ านวน ๒ รายการ  ( เครื่อง EKG  จ านวน 1 เครื่อง และเครื่อง infusion pump ๑ เครื่อง ) 

๔.๒.๕ แจ้งเรื่องรายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๖๒  ไตรมาส  3/๒๕62   
-สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  งบเงินบ ารุง จ าแนกตามหน่วยงาน 
 ภาพรวม ๒,๗๑๑,๑๔๕  บาท  เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๐๒,๒๐๑.๘๔   คิดเป็นร้อยละ   ๗๗.๕๔   
-สรุปผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด งบ PPA  ภาพรวม  ๓๘,๙๑๐ บาท  
 ( ตามเอกสารแนบ ) 

 
(การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ) 
๔.๓  งานการเงินและบัญชี 

๔.๓.๑  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังโรงพยาบาล ของจังหวัดเชียงราย 
ประจ าเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๒  CR  ๑.๔๙  QR ๑.๓๐  Cash ๐.๖๙  
(ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  CR  ๑.๖๖   QR ๑.๓๘  Cash ๐.๙๐ 
( ค่าเปูาหมาย CR  ๑.๕   QR ๑.๐  Cash ๐.๘๐  )     
NI+Depleciation  -๑๕๓,๗๗๗.๙๙   (เปรียบเทียบผลก าไรสุทธิ) 
Risk Scoring   ๓   (เงนิสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน มิถุนายน ๒๕๖๑  ๑,๐๓๗,๗๑๓.๕๕ บาท 

           (ตามเอกสารแนบ) 
 
 
 
 



 
 

( การพัฒนาระบบหน่วยบริการ )  
๔.๔  กลุ่มงานการพยาบาล 

๔.๑.๑ แจ้งเรื่องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จัดส่งผลงานน าเสนอ นวัฒกรรมเมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒  
มีทั้งหมดที่ร่วมการน าเสนอ  ๑๙ หน่วยงาน 

๔.๑.๒ แจ้งแพทยผ์ู้รับผิดชอบงานคุณภาพ 
ประธาน  HA , RM ,ที่ปรึกษา IR  : นายคงศักดิ์ 
ประธาน PCT, ที่ปรึกษา OPD :พ.ญ.ศิริพร 
ประธาน เวชระเบียน,ที่ปรึกษาIPD :พ.ญ.พรพรรณ 
ประธาน IC ที่ปรึกษา ER , TB, Palliative : พ.ธันวา 
ประธาน PTC,เวชศาสตร์ ฯ : พ.พัชรินทร์ 
๔.๑.๓  แจ้งโครงการ  ลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล  ของนักศึกษา ม.แม่ฟูาหลวง  ด าเนินการ

ตั้งแต่ ๘ กรกฎาคม  –  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะสรุปผลการด าเนินงานโดยมี ผอก และ คุณสุชาติ วงศ์ชัย                
เป็นที่ปรึกษา 

๔.๑.๔  แจ้งการการบ้าน  สรพ. ที่ทีมน าพัฒนาปรับปรุง 
๔.๑.๕ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่ง  KPI ที่ส าคัญของหน่วยงาน และรายงานให้ศูนย์คุณภาพทุก 

๓  เดือน   (  ในการประชุมทีมน าทุก ๓  เดือน ) 
๔.๑.๖ แจ้งการประชุมฟ้ืนฟูการบริหารความเสี่ยงในวันที่ 21 - 22 สิงหาคม ๒๕๖๒   
๔.๑.๗ แจ้งผลด าเนินงานของศูนย์จัดเก็บรายได้  
๑.๑ การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบภายในเมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ศูนย์จัดเก็บรายได้ผลการ

ประเมินร้อยละ  52.1๗  สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้  
ประกอบด้วย  ผอก หน.บริหาร  หน.แผนไทย  หน.กลุ่มการ หน.OPD  หน.IPD หน.ฝุายเภสัชกรรม 

หน.การเงิน  หน.ประกันฯ  คุณพรรณิการ์ วรรณขัน    คุณสุนิษสา  สมแก้ว   คุณพัฒนาวรรณ สิทธิยศ       
คุณพนัส   สิทธิยศ   คุณทิวากร   แก้วอ่อน    คุณธนากร  สุขค าฟอง 

- จัดท า Flow การจัดเก็บรายได้ 
- มีการประชุมทุก ๒-๓ เดือน 
-  น าเสนอผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคในทีมน าทุกเดือน 

๑.2 แจ้งขอความร่วมมือทุกองค์กรที่ให้บริการผู้ปุวย แล้วเป็นให้ผู้ปุวยไปรูดบัตรที่ห้องการเงิน 
พบว่าในเดือน พ.ค. ๖๒ มีผู้ปวุยที่ไม่ผ่านการรูดบัตร  EDC  ๑๕ ราย 
ห้องฟัน  ๓  ราย  ค่าใช้จ่าย  1,710  บาท 
ห้องยา  ๕  ราย  ค่าใช้จ่าย  2,186   บาท 
ห้อง ER  ๓   ราย ค่าใช้จ่าย  2,026  บาท 
แพทย์แผ่นไทย   ๑  ราย ค่าใช้จ่าย  ๔๐๐  บาท 
OPD     1     ราย   ค่าใช้จ่าย  ๑๔๐   บาท 
๔.๑.๘  แจ้งผลการประเมินผู้ช่วยเหลือคนไข้งานผู้ปุวยนอก  นางสาวเพ็ญประภา  มะศิริญานันท์     

รอบสามเดือน ไม่ผ่านงานการที่ก าหนดคือได้  57.00%   ที่ประชุม กกบ กลุ่มการพยาบาล จึงมีมติให้โอกาส
ทดลองงานต่อแต่ให้ย้ายไปฝึกงานที่  IPD  ( เนื่องจากอัตตราก าลังผู้ช่วยพยาบาลขาดแคลน ) 



 
 

๔.๑.๙ ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จากคุณชนิดาเป็นคุณสุมาลี (LR)  ดังนั้นจึงขออนุมัติ
ซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ 

- CONSULT  แพทย์ในโรงพยาบาล 
- สั่งซื้อวัสดุการแพทย์ 

๔.๑.๑๐ แจ้งเรื่องคุณปาริฉัตร  ไขศรี  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  ลาออกตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  

 
๔.๔ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์      
       ๔.๔.๑ ขอความร่วมมือองค์กรแพทย์ ลงข้อมูลการนัดตรวจเลือด ในระบบการนัด   
 
๔.๕ งานผู้ป่วยนอก 
       ๔.๕.๑ แจ้งเรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานนายสมคิด    งามแดง  ต าแหน่งพนักงานบริการ  
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ เดือน 
 
๔.๖ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
       ๔.๖.๑ แจ้งเรื่องคุณ  Mr.Takayuki  SEII (Taka) อาสาสมัคร ญี่ปุุน   ได้ปฏิบัติงานครบก าหนดแล้ว             
จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุุนในต้นเดือนตุลาคมนี้ 
 
๔.๗ กลุ่มงานรังสีวิทยา 
 ไม่มี 
 
๔.๘  กลุ่มงานทันตกรรม 
 ๔.๘.๑ แจ้งเรื่องการด าเนินงาน   ตามแผนเพ่ิมรายได้งานทันตกรรม ปี 2562 ไตรมาศ 3                
หลังจากท่ีได้ด าเนินการ  
  -ขยายให้บริการทันตกรรมฟันเทียมใน รพสต 
  -เพ่ิมการให้บริการทันตกรรมนอกเวลา วันอังคารเพิ่ม 1  ยูนิต 
  -การปรับปรุงระบบการนัดให้มีประสิทธิภาพในระบบคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงหลังจากที่ได้ด าเนินการหลังสิ้นไตรมาส  ๓  ใกล้ถึงเปูาหมายที่ตั้งไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔.๙  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๔.๙.๑   แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง ยาความดันโลหิตสูง Amlo ๕  mg  เป็น ยาความดันโลหิตสูง 
Amlo  ๑๐  mg   
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.         

                                                                                                                                 
                                               
          (นางสาวสุรารักษ์   อาสายศ)                                   (นายคงศักดิ์ ชัยชนะ)             

 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม/ผู้ตรวจทาน                                   นายแพทย์ช านาญการ       
                               ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลขุนตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














