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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.๓0 น. 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุม กวป. และท่ีประชุมส่วนราชการ 

1. แจ้งประชุม พอ.สว.ในวันที่ 14 กพ.63 โดย ผอ. และ หน.กลุ่มการ จะเข้าร่วมประชุม มอบหมายให้ 
หน.กลุ่มปฐมภูมิฯ รักษาการใน รพ. 
ที่ประชุม รับทราบ 
 2. คุณศิรินาค แจ้งจากที่ประชุมส่วนราชการ การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานราชการในวัน
ส าคัญทางชาติไทย โดยใน อ.เมืองปาน ปี 2563 ท่านนายอ าเภอก าหนดให้ส่วนราชการรับผิดชอบในวันต่าง ๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รพ.เมืองปาน วันที่ 9 มิ.ย.63 วันอานันทมหิดล และ 24 ก.ย.63 วันมหิดล ที่ รพ.และ สสอ.
ร่วมกันรับผิดชอบ และจะมี อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมด้วย ซึ่งทาง รพ.และ สสอ.จะต้องก าหนดกิจกรรมส่ง
รายละเอียดให้กับทางอ าเภอ 
ที่ประชุม เห็นควรท ากิจกรรมดังนี้ 
  1. วันที่ 9 มิ.ย.63 ท ากิจกรรมแนวกันไฟ บริเวณรอบ รพ. โดยขอก าลังเสริมและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ที่ต้องใช้จากทีม อ.เมืองปาน และเทศบาลเมืองปาน 



  2. วันที่ 24 ก.ย.63 ท ากิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพร ภายในโรงพยาบาลเมืองปาน 
 
 3. คุณศิรินาค แจ้งกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่อ าเภอเมืองปาน ในวันที่ 15 ม.ค.63 ณ บ้านม่วง ม.8 ต.
บ้านขอ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 4. คุณศิรินาค แจ้งแนะน าข้าราชการย้ายมาใหม่  ผู้ก ากับมาใหม่ย้ายมาจาก สภ.บ้านเอื้อม คือ พันต ารวจ
เอกรัฐกาล สุรงคบพิธ และรองผู้ก ากับมาใหม่ และพัฒนาการมาใหม่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 5. คุณศิรินาค แจ้งขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาวะคนพิการ อ.เมืองปาน ในวันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 9.00 
น. ณ ห้องประชุมอ าเภอเมืองปาน โดยขอเชิญ ผอ.ไปร่วมงานด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 6. คุณศิรินาค แจ้งการมอบนโยบายและแนวทางนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดล าปาง จากท่านผู้ว่าราชการฯ 
ในวันที่ 13 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป แต่งกายตามต้นสังกัด 
ที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คุณขวัญทอง คุณสมคิด และคุณศิรินาค เข้าร่วมฟังด้วย 
 7. คุณศิรินาค แจ้งการรับของพระราชทานจิตอาสา รพ.เมืองปาน จะมีจ านวน 2 ท่าน ให้ไปรับในวันที่ 
22 ม.ค.63 ที่ว่าการอ าเภอเมืองปาน 
ที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คุณศิรินาครับแทน 
 8. คุณศิรินาค แจ้งการแต่งกายจิตอาสา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ใส่เสื้อสีอะไรก็ได้ แต่
ส าคัญให้ใส่หมวก ผ้าพันคอ และติดบัตรประจ าตัว และของพระราชทานจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และสีม่วง 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ 
 
วาระท่ี 3  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - 
วาระท่ี 4  เรื่องแจ้งงานบริหารทรัพยากรบุคคล  (HRD) 

1. คุณศศิธร แจ้งเรื่องการพัฒนาทักษะดิจิตอลคอมพิเท็นซี่ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวง ซึ่ง สสจ.ได้ให้ส่ง
ข้อมูลโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ และต่อไปจะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามกลุ่มที่แบ่ง 
คุณสมคิด เพ่ิมเติมในส่วนของ คปสอ.เมืองปาน ได้จัดท าแผนปี 2563 ขึ้น โดยจะมีการจัดให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้ จนท. ทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งในตอนนี้ได้เริ่มจัดอบรมความรู้แล้ว 1 ครั้ง ด าเนินการโดยคุณประสิทธิ์ ซึ่งใน
อีก 5 ครั้งที่เหลือ จะน าเข้าที่ประชุม IM เพ่ือพิจารณาเนื้อหาต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ 

2. คุณศศิธร ติดตามเรื่องการจ้างต าแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก สสจ. จ านวน 3 ต าแหน่งว่าได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จหรือยัง 



คุณพิณญาดา แจ้งมีจ านวน 3 ต าแหน่ง คือ 
1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วมาเริ่มงานอยู่ที่ IPD  

  2.นักกายภาพ ตอนนี้อยู่ระหว่างรับสมัคร จะด าเนินการตามประกาศท่ีรับสมัคร 
  3.นักโภชนาการ ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบมาแจ้งรายละเอียด
การรับสมัคร 
ประธาน แจ้งในส่วนของต าแหน่ง นักโภชนาการ จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งจะต้องดูเรื่องกรอบ และพิจารณา
ต่อไป แต่ในช่วงนี้ติดภาระกิจ 

2. คุณพิณญาดา แจ้งผลจากการประชุม ENV เรื่องแมวใน รพ.มีจ านวนมาก สร้างปัญหาต่าง ๆ ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้ท ากรงเพ่ือจับแมวไปใส่ไว้เพ่ือจับท าหมัน เพ่ือไม่ได้แพร่ขยาย เนื่องจากได้ปรึกษา สนง.เกษตร
อ าเภอแล้วแจ้งว่าในการแก้ไขปัญหานี้เป็นความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งปัญหานี้เกิดจากมีคนใน รพ.ได้ให้อาหาร
ท าให้แมวเข้ามาอยู่ และเพ่ิมปริมาณเรื่อยๆ เนื่องจากไม่ได้ท าหมัน ซึ่ง สนง.เกษตรอ าเภอสามารถเข้ามาช่วยได้ใน
ส่วนของการท าหมันแมว ซึ่งหากจับใส่กรงไว้จะสามารถท าหมันแมวได้ และแมวก็จะไม่ออกไปสร้างความเดือดร้อน
ภายใน รพ. และการจับแมวหากเป็นผู้ที่ให้อาหารแมวจะสามารถจับได ้
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จับแมวและท าหมันเพ่ือไม่ให้แพร่ขยายจ านวน และสิ่งส าคัญฝากให้ หน.ฝ่าย
ทุกฝ่ายแจ้งให้ จนท.ตระหนักและไม่ให้อาหารโดยเด็ดขาด โดยให้นัดประชุมบ้านพัก จนท. แจ้งเรื่องนี้ และหากจับ
แมวได้แล้ว ให้นัดท่านเกษตรอ าเภอมาท าหมันต่อไป 

3. คุณพิณญาดา แจ้งผลจากการประชุม ENV เรื่องแมวใน รพ.มีจ านวนมาก สร้างปัญหาต่าง ๆ ที่ประชุม 
4. คุณพิณญาดา แจ้งประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 ตามที่ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามที่ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) และในปี พ.ศ.2563 
EB13 ให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน เป็นไปตามมาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมาตรา 6 (2) และ (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งแนวทางการประเมิน ITA ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองปาน จึงก าหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ าเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 



        1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 
60 ให้ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่ า โดยให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกดัชนีชี้ วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลซึ่งมีผลการ
ประเมินแต่ละตัวชี้วัด และน าผลการปฏิบัติราชการน ามาด าเนินการพัฒนา ดังนี้ 

       1.1 ให้หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน มีบทบาทการสอน แนะน างาน (coaching) โดยรับ
บทบาทในการเป็นผู้สอนงาน เป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา 

       1.2 ก าหนดให้มีแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่
ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน 

1.3 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้/ความสามารถ/
สมรรถนะ ของบุคลากร 

      2. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า 

 2.1 ยึดถือตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสามารถ ก ากับ ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐและ
ผู้รับบริการหรือประชาชน  

2.2 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารได้ที่เวปไซต์กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ Https://hr.moph.go.th 
ที่ประชุม รับทราบ 

5. คุณพิณญาดา แจ้งโรงพยาบาลเมืองปานได้จัดท ากรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นขอให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาคู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ฯดังกล่าว และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
วาระท่ี 5  โรคระบาด 

1. คุณขวัญทอง แจ้งในเดือน มกราคม 2562 ที่ผ่านมากมีโรคระบาดที่พบมีดังนี้ 
1. โรคอุจาระร่วง พบผู้ป่วย 47 ราย พบมากที่สุด ต.บ้านขอ ต.หัวเมือง และ ต.แจ้ซ้อน 

ตามล าดับ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
2. โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 18 ราย พบมากที่สุด ต.แจ้ซ้อน ต.หัวเมือง และ ต.บ้านขอ 

ตามล าดับ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 



3. โรคอีสุกอีใส พบผู้ป่วย 10 ราย พบมากที่สุด ต.แจ้ซ้อน ต.เมืองปาน และ  ต.บ้านขอ 
ตามล าดับ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

4. โรคปอดบวม พบผู้ป่วย 7 ราย พบมากทีสุ่ด ต.หัวเมือง ต.บ้านขอ และ ต.เมืองปาน ตามล าดับ 
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

5. โรคมือเท้าปากเปื่อย พบผู้ป่วย 2 ราย พบมากท่ีสุด ต.หัวเมือง ต.ทุ่งกว๋าว ตามล าดับ ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา 

 2. คุณขวัญทอง แจ้งกิจกรรม big cleaning day เพ่ือต้านไว้รัสโคโรน่า ภายใน รพ. โดยสถานที่จะเน้นท า
ความสะอาดจุดที่ให้บริการทั้งหมดภายในอาคาร ในวันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. โดยแต่งกายชุดจิตอาสา 
และประชาสัมพันธ์ให้ร่วมด้วยช่วยกันท ากิจกรรมให้มาก ๆ โดยจะต้องรายงานภาพไปให้ สสจ.ด้วย 
ประธาน แจ้งให้ทุกกลุ่มงานมาร่วมให้มากที่สุด และให้กลุ่มงานประกันช่วยท าภาพ one page เพ่ือรายงานให้ 
สสจ.ทราบ ภายในวันที่ท ากิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงช่วยกันดูแลกิจกรรม
นี้ 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่าง ๆ  
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
 1. คุณสิตานันท์ แจ้งผลการด าเนินงานการจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพ่ิมอีก 1 ท่าน โดยผลการด าเนินงาน 
3 เดือน โดย รพ.มีรายได้เพ่ิมขึ้นมาจากปีก่อน ยอด 20,000 – 30,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเป้า โดย
กลุ่มเป้าหมายจะเน้นกลุ่มเบิกได้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ UC ฝากให้ แพทย์ และ OPD สามารถส่งผู้ป่วยมา
รักษาที่งานแพทย์แผนไทยได้อีก  
ที่ประชุม รับทราบ  
 2. คุณสิตานันท์ แจ้งนโยบายการจัดตั้งคลินิกบริการกัญชาทางแพทย์แผนไทย โดยให้เตรียมทีมสุขภาพ 
คือ แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์ และ IT 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. คุณพิณญาดา แจ้งเรื่องจากการประชุมทีมน า HA เมื่อวันที่ 6 กพ.63 ที่ผ่านมา ดังนี้ 
 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาคุณภาพ รพ.ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

9,900 บาท กลุ่มเป้าหมาย จนท. จ านวน 110 คน ซึ่งก าหนดในวันที่ 18 และ 25 ก.พ.63 ไม่น่าที่จะ
ด าเนินการได้ทัน เห็นควรเลื่อนออกไป 
ที่ประชุม รับทราบ และมอบให้เลขา HA ก าหนดวันท ากิจกรรมใหม่ และส่งเอกสารไปให้ สสจ.อนุมัติต่อไป 
  2. การเข้าอบรมหลักสูตรการเขียนแบบประเมินตนเอง ในวันที่ 24-25 กพ.63 ที่ รพ.ล าปาง 
จัดโดย สสจ.โดยให้โควค้าส่ง จนท.เข้าร่วม รพ.ละ 10 คน โดย รพ.เมืองปาน ได้คัดเลือกแล้วส่งดังนี้ พญ.นฤทัย 
ศิริพร พิณญาดา เยาว์เรศ กานพิชชา พงษ์สิทธิ์ นารีรัตน์ พัชนก อภิญญา 



คุณสมคิด แจ้งสอบถามอยากเสนอให้คุณพัชนก เป่าพิษ เป็นเลขาทีม IM แทนตนเอง เนื่องจากได้ไปรับฟังความรู้
และน ามาปฏิบัติได้ดกีว่า แต่ยังไงตนเองก็จะเป็นพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาให้อยู่แล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ และมอบให้เลขาทีม HA พิจารณาเรื่องเลขา IM ให้เหมาะสมต่อไป 

2. คุณพิณญาดา แจ้งเรื่องการปรับปรุงคลินิก ARV  
 
กลุ่มการพยาบาล 
 1. คุณอัจฉรา สอบถามเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะขออนุมัติจ่าย 2 เท่าให้
เหมือนกับ รพช.อ่ืนๆ ยกเว้น รพ.เกาะคา จ่าย 1.5 เท่า และ รพ.เถิน จ่ายเรทปกติ ซึ่งในส่วนของ รพ.เมืองปานได้
คุยปรึกษากันในที่ประชุม HRD มาแล้วมีมติ 1.5 เท่า  

ประธาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันส าคัญคนที่ปฏิบัติงานเขาเสียสละในการท างานมาก ไม่ได้อยู่กับ
ครอบครัว ไม่ได้หยุดไปเที่ยว เพราะฉะนั้นบุคคลที่ท างานคือบุคคลที่เสียสละ เห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทน 2 เท่าให้
เหมือนกับ รพช.อ่ืนๆเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในฐานะ ผอ.ขอใช้สิทธิให้ครั้งนี้จ่ายค่าตอบแทน 2 เท่า ให้ทุกคนทุกวัน
ทุกเวณ (เฉพาะเบิกค่าตอบแทน ฉ.5 กระทรวงสาธารณสุข)  
ที่ประชุม รับทราบ 
 2. คุณรัตติยา แจ้งการส่งมอบงบบริจาคครูแคทลียา ประวัติวงษ์ และคณะในวันที่ 19 มค.63  หารือ
เรื่องการใช้งบสวัสดิการ  การจัดตกแต่งสถานที่  การมอบหมายผู้รับผิดชอบรับส่งตลอดการเดินทาง/อาหาร/การ
ท่องเที่ยวในจ.ล าปาง  รวมถึงขอตัวแทนทุกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติ์ในพิธีรับมอบด้วยค่ะ 
ที่ประชุม รับทราบ และ ผอ. มอบหมายให้คุณอัจฉราเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลการต้อนรับ และให้ทุกฝ่ายร่วม
ด้วยช่วยกัน 
 3. คุณรัตติยา แจ้งยอดจ านวนคนไข้ที่มารับบริการในวันท าการหลังจากวันหยุด วันที่ 2-3 ม.ค.63 ซึ่งมี
จ านวนมากท าให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจในการให้บริการ เนื่องจากรอนาน ล่าช้า เนื่องจากมีหมอตรวจไม่ครบทุกห้อง 
ประธาน มอบให้คุณรัตติยาร่วมกับคุณศิริพรกับคุณหมอนฤทัย เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ สงสาร
ผู้ป่วยที่มารับบริการต้องรอนาน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 4. คุณอัจฉรา สอบถามเรื่องพยาบาลวิชาชีพรายเดือนที่ลาออกไป และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไม่ทราบว่าจะได้
ทดแทนเมื่อไร  
ประธาน ได้สอบถามไปที่ กลุ่มงานทรัพยากร สสจ.แล้ว ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แนวโน้มพยาบาลดึงเลขต่ าแหน่ง
มาเพ่ือรับคนใหม่ แต่รอค าตอบจากท่าน สสจ.อยู่ และในส่วนของผู้ช่วยเหลือคนไข้ รอท่าน สสจ.อนมัติกลับมา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 5. คุณรัตติยา ขออนุมัติจัดท าสแตนดี้ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแทนการท างานของ
พยาบาล เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ รพ.ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ โดยท าเป็นรูปพยาบาล น้องจูน 



กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
1. คุณสมคิด แจ้งการใช้สิทธิผู้ประกันตนของ รพ.ค่ายฯ ของผู้ป่วยเนื่องจากมีปัญหาได้ refer คนไข้ไปที่ 

รพ.ค่าย แต่ OPD ไม่ได้โทรแจ้งก่อน ท าให้ รพ.ค่าย ไม่สามารถวางแผนการรักษาได้ ฝากช่วยเน้นย้ าในกรณี refer 
ขอให้โทรไปแจ้งก่อนทุกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ 

2. คุณสมคิด แจ้งแนวทางการรักษาผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม รพ.ค่าย มารักษาท ากายภาพ สามารถท าได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน จึงแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ  

3. คุณสมคิด แจ้งการใช้บริการของงาน IT ให้เขียนแบบฟอร์มทุกครั้งในการมาขอใช้บริการ โดยมี 2 
ฟอร์ม คืองานคุณชัยวิชิต งานข้อมูล  และงานคุณรุ่งเพชร จะเป็นงาน soft ware สามารถ down load ได้ที่
เว็บไซต์ รพ. แต่หากเป็นกรณีเล็กน้อยสามารถโทรศัพท์มาแจ้งได้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 4. คุณสมคิด แจ้งเรื่องไม้ค้ ายันของผู้ป่วยกายภาพ ปัจจุบัน รพ.เรามีให้คนไข้ยืมโดยมัดจ าเงินไว้ ซึ่งในส่วน
นี้สามารถคีย์ clam จาก สปสช.ได้ในกรณีจ่ายให้แก่ผู้ป่วยไปเลยโดยไม่ต้องยืม ซึ่งต้นทุนที่ซื้อกับราคาที่ clam ได้
เท่ากันคือประมาณ 250 บาท 
คุณภาวิณี แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม รพ.เสริม ได้เคยท าแล้วขาดทุนท าแล้วไม่คุ้ม 
ที่ประชุม รับทราบ และให้คุณสิริปรางค์มาคุยกับ ผอ.เพื่อหาแนวทางนอกรอบต่อไป 
 5. คุณสมคิด แจ้งวันที่ 23 ม.ค.63 มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมของ Black Office ไปรับฟังเพ่ือน ามา
ปรับใช้กับทาง รพ. ต่อไป 
ที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติให้ไป 
 6. คุณสมคิด แจ้งฝากประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย ในการประชุมส่วนราชการ หรือให้แก่ 
อสม.ต่างๆ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 7. คุณสมคิด แจ้งเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปีของ จนท.สิทธิประกันสังคม ตอนนี้งานประกันทะยอย
คีย์ข้อมูลเบิกแล้ว แต่มีปัญหาคือ จนท.บางท่านไม่ยอมตรวจท าให้ไม่สามารถคีย์เบิกได้ และขอให้เร่งตรวจให้เสร็จ
ก่อน เพราะรอบต่อไปจะเป็นการตรวจสุขภาพของ ข้าราชการ ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

1. คุณขวัญทอง แจ้งจากงาน green and clean โดยในปีนี้จะประเมินระดับ plus จะด าเนินกิจกรรม 
greenerlyhospital โดยจะ จนท.ร่วมกิจกรรมโดยการถ่ายรูปการช่วยลดโลกร้อน แล้วโพสต์ขึ้น face book 
#greenerlyhp เช่น การน าถุงผ้ามาใช้งาน การน าช้อนมาเองแทนการใช้ช้อนพลาสติก พกหลอดมาเองแทนหลอด



พลาสติก เป็นต้น จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มฝ่ายร่วมกิจกรรมนี้ โดยจะประกาศผล และมอบ
รางวัล ในวันที่ 5 มิ.ย.63 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อม 
คุณพิณญาดา เพ่ิมเติมในส่วนของการพกถ้วย ช้อน แก้วน้ า ของ จนท. สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดงานเลี้ยงใน 
รพ.ได้เลย เช่น ในงานเลี้ยงรับ-ส่ง ต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันเราจะจ้างร้านข้างนอกมาท าอาหารให้ ท าให้ต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่สูงเนื่องจากเพ่ือความสะดวกสบาย และ รพ.ไม่มีถ้วย ช้อนบริการให้ จนท. แต่หากน านโยบายนี้มาใช้ใน
บางครั้งสามารถให้ จนท.ร่วมช่วยกันท ากับข้าวกันได้ จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ปริมาณอาหารก็จะมีมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ 

2. คุณขวัญทอง แจ้งเรื่องโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ าเสีย ซึ่ง รพ.เมืองปานได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่เดือน ส.ค.62 ซึ่งในส่วนของ รพ.ได้ด าเนินการแล้ว และจะได้ท านโยบายเพ่ือแจ้งให้ถือ
ปฏิบัติกันต่อไป ซึ่งประกอบด้วยการประหยัดน้ า การก าจัดน้ าเสีย เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ได้มี จนท.ของโครงการได้
เข้ามาตรวจสอบ ในภาพรวม รพ.ขาดกิจกรรมการมีส่วนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูน้ า ซึ่งคงต้องหาโอกาสไป
ร่วมกิจกรรมนี้ต่อไป จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในการจัดท าโครงการนี้ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือให้ผ่านกิจกรรมนี้ จะได้รับสิทธิการตรวจสอบน้ าฟรี และเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการน้ าเสีย 
ที่ประชุม รับทราบ  

3. คุณขวัญทอง แจ้งการลงรหัสโรคของพิษจากสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายการหยุดใช้ 3 
สารพิษทางการเกษตร คือ พาราคอบไดค์ ไกค์โฟเศส คอไพรีฟอส ซึ่งจะแจ้งแนวทางการด าเนินงานการบันทึกโรค
ไปให้ทุกจุดบริการที่เก่ียวข้องต่อไป เช่น จุดซักประวัติ OPD แพทย์ เป็นต้น เพ่ือปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรหัสโรคได้
ถูกต้อง 
ที่ประชุม รับทราบ  

4. คุณขวัญทอง แจ้งวันที่ 21 – 23 ม.ค.63 กรมอนามัยติดตามโครงการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ โดยได้ท าการสุ่มเข้ามาติดตามที่ อ.เมืองปาน และ อ.งาว จะติดตามพัฒนาการของเด็กโดยจะลง
พ้ืนที่ในทุกต าบล 
ที่ประชุม รับทราบ  

5. คุณศิรินาค แจ้งขอสนับสนุน Note Book ส าหรับงานกายภาพ เพื่อน าออกไปปฏิบัติงานภายนอก เช่น 
รพ.สต.ทุ่งข่วง และส าหรับเภสัชกรที่จะไปเรียน โดยขอให้จัดโปรแกรมพ้ืนฐานใน Note Book 
ที่ประชุม คุณสิริปรางค์ รับทราบ จะแจ้งให้ IT จัดเตรียมให้ 
 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

1. คุณศศิธร แจ้งปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ PCT เป็นคุณศศิธร และคณะกรรมการ RM เป็นคุณจุฬา
ลักษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้งานคุณภาพเปลี่ยนแปลงค าสั่งต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ  



2. คุณศศิธร แจ้งขออนุมัติโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในการโทรแจ้งผู้ป่วยในการแจ้งผลเลือด  เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีจ านวนคนไข้มาก ไม่สะดวกในการให้บริหารช่วยตรวจ  
ที่ประชุม เห็นควรมอบให้บริหารด าเนินการ ให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์สามารถโทรออกได้เอง 

3. คุณศศิธร สอบถามการสร้างที่จอดรถให้ จนท.เพ่ิม เนื่องจากในปัจจุบันไม่เพียงพอในการจอด 
ผอ. แจ้งตอนนี้ก าลังพิจารณาท าตรงบริเวณสนามบาส พร้อมกับงบค่าเสื่อมราคา ปี 63 ที่จะสร้างอาคารใหม่ แทน
อาคารเดิม แต่รอให้ได้รับอนุมัติสร้างตึกก่อน 
ที่ประชุม รับทราบ  
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

1. คุณนฤมล แจ้งว่าตนเองจะไปเรียนในหลักสูตรเภสัชกรรมจิตเวช โดยจะเริ่มไปเรียนปลายเดือน กพ.
63 โดยเรียนเดือนละ 5 วัน 

คุณขวัญทอง แจ้งเพ่ิมเติม คุณธนภรณ์ ใจมา ไปเรียนเริ่ม 3 กพ.-29 พค.63 ซึ่งกลุ่มงานเวชฯได้ช่วยกัน
รับมาท าต่อดังนี้ ผู้ป่วย SMI 10 ราย ผู้ป่วยจิตเวชขั้นวิกฤต ที่ต้องออกไปเยี่ยมร่วมกับ รพ.สต. และการจดบันทึก
จิตบันทึกทุกวันๆละ 40-50 ราย โดยมอบให้คุณแสงเดือนรับผิดชอบแทน ส่วนงานฆ่าตัวตาย จะมอบให้คุณจินดา
รัตน์ รับผิดชอบ ส่วนงานวัยรุ่นและทีมมีเดีย จะให้คุณเยาวเรศและคุณจิรายุทธ รับผิดชอบ การ refer คนไข้มอบ
ให้คุณกรรณิกา รับผิดชอบ 

คุณภาวิณี ในส่วนของรายได้งบบริการฟ้ืนฟูที่ต้องคีย์ข้อมูลเพ่ือส่งเบิก ไม่ทราบว่าจะให้ใครรับผิดชอบ
แทน เนื่องจากมีระยะเวลาในการคีย์ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งหากไม่มีใครท าจะท าให้รายได้ตรงนี้หายไป 
ที่ประชุม รับทราบ ในส่วนของการคีย์ข้อมูลงบบริการฟ้ืนฟูมอบให้คุณแสงเดือนรับผิดชอบ และในส่วนขององค์กร
แพทย์จะขอไปคุยผู้รับผิดชอบงานต่อไป เพ่ือช่วยในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยให้ผู้ป่วจจิตเวชแทนคุณธนาภรณ์ และให้
นัดประชุมในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ต่อไป 

2. คุณนฤมล แจ้งประเด็นจากทีม RDU ข้อมูลค่า GSR ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ทราบว่าจะแก้ไข
อย่างไรบ้าง และทีม RDU อยากให้มีการคัดกรองประชาชนที่มีการใช้ยาลดน้ าหนัก ฯ ที่หาซื้อเอง โดยจะให้ เภสัช
เจมส์ น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของทีม รพ.ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ  

3. คุณนฤมล สอบถามความคืบหน้าของคลินิก ARV ที่จะปรับปรุงใหม่ เนื่องจากท่ีเดิมอากาศร้อนมาก 
ผู้ปฏิบัติงานไม่สะดวก หากงบประมาณยังไม่ได้ขอเสนอว่าให้ย้ายกลับไปใช้ที่เดิม 
ผอ. ในส่วนของงบค่าเสื่อมราคาตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สปสช. คาดว่าไม่สามารถปรับปรุงได้ในเร็วนี้ 
แต่ในส่วนของพ้ืนทีเดิมถ้ากลับไปใช้เกรงเรื่องความปลอดภัย ต้องใช้ทีมช่างเขาไปเช็คให้แน่ใจก่อน 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

ประชุม เวลา 16.00 น.    
   

นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร 
ผู้บันทึกวาระการประชุม 

 


