
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 1 /  2548 

วันที่  7 มกราคม  2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
3. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
4. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
5. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
6. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
7. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
8. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   กรรมการ 
9. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  กรรมการ 

ครอบครัวและชุมชน 
10. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นางอรรวรรณ เจียมจรัสโชติ ทันตแพทย 6 แทนฝายทันตฯ 
 2.  นางวธุสิริ ฝนคําอาย พยาบาลวิชาชีพ 7 งานคุณภาพ  

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
 ไมมีเรื่องแจงจากที่วาการอําเภอ 
2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 

2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร  ไมมีเรื่องแจง 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข 

2.2.1 สถานการณคลื่นยักษ โดยขอรับบริจาค และขออาสาสมัครเจาหนาที่เพื่อชวยบรรเทาสาธรณ
ภัยที่เกิดขึ้น 

2.2.2 โครงการปลูกปาถวายเฉลิมพระเกียรติระยะที่ 3 พ.ศ.2546-2550 ซึ่งขอรับเงินบริจาคจาก
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใชในการดําเนินโครงการ 

2.2.3 ยุทธศาสตรสรางคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ถูกกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ และให
ทุกหนวยงานดําเนินการอยางจริงจัง 

2.2.4 กฎหมายบุหรี่ และเสียง  ไดเนนใหแตละหนวยงานที่รับผิดใหดําเนินการตามที่กฤหมาย
กําหนด โดยสุราสามารถจําหนายไดต้ังแตเวลา 11.00 -14.00 น. และ เริ่มจํานายอีกครั้งตั้งแต
เวลา 17.00 – 24.00 น.  

2.2.5 อุบัติเหตุชวงเทศกาล ไดดําเนินงานตามที่กําหนด ผลของอุบัติเหตุในภาพรวมลดลงจากปที่
ผานมา 

2.2.6 การอยูเวรยามสถานบริการ โดยแจงใหดําเนินการในชวงวันหยุด 



2.2.7 การฝากบานกับตํารวจ 
2.3 การปดงวดเงินประกันสุขภาพ ปงบประมาณ 2547 ไดแจงยอดคงเหลือ 6 เดือนหลัง รายละเอียด

ตามที่กับงานประกันสุขภาพ ประมาณ 2 แสน บาท และไดแจงงบลงทุนสูงจํานวน 4 รายการ 
2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  

2.4.1 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เนนการติดตามตัวช้ีวัด และการติดตามโดย 
E-inspection plus  

2.4.2 สรุปผลการดําเนินงาน Healthy Thailand   พบวาขอมูลยังมีความผิดพลาดอยูมากและใหเรง
ดําเนินปรับปรุงขอมูลในการรายงานใหถูกตอง 

2.4.3 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา เนนใหสอ.ทุกแหงสงรายงาน 506 และใหสงรายงาน zero 
เพื่อเปนการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวย นอกจากนี้ยังเนนการรายงานโรคไขไมทราบสาเหตุ
ซึ่งตองเปนโรงพยาบาลทั่วไปเทานั้นที่สามารถรายงานได 

2.4.4 การประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานผาน Web site สสจ.แพร  
http://www.pro.moph.go.th/  

2.4.5 สถานการณประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการประจําป 2548 ประชาสัมพันธการพิจารณา
แผน ป 2548 โดยรายละเอียดแนบเปนเอกสารในการจัดทําโครงการ 

2.4.6 การจัดบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดแพร แจงรายละเอียดการดําเนินการของแตละอําเภอ
โดยอําเภอรองกวาง มีเทศบาลเขารวมดวย สวนการเบิกจายเงินของ สอที่มีรถรับสงผูปวยให
เบิกในนามของโรงพยาบาลรองกวาง แตในชวงปใหมที่ผานมาไมมีผูใชบริการเลย จึงเนนให
มีการประชาสัมพันธโครงการใหมากขึ้น 

2.4.7 แจงผลโรงพยาบาลที่ผานการประเมินตามมาตรฐาน HA บันใดขั้นที่ 2 คือ รพ.สูงเมน รพ.ลอง 
2.4.8 การเฝาระวังสารปนเปอนในอาหารเพิ่มเติม โดยใหเรงดําเนินการเพื่อใหทันวันรับรองภายใน

วันที่ 1 เมษายน 2548 นี้ 
2.4.9 งบลงทุนสูงไดมีการพิจาณาแลว อําเภอรองกวาง ไดงบประมาณในสวนนี้ จํานวน 4 รายการ  

2.5 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ 
2.5.1 โรงพยาบาลแพร  ไมมี 
2.5.2 ศตม. ที่ 9.1 แพร  ไมมี 
2.5.3 คปสอ. ไมมี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2547 
  มติที่ประชุม รับรองการรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12 / 2547 
 เรื่องการขอใหบริเวณดานหนาโรงพยาบาลเปนเขตหามจอด แขวงการทางแพร ยินดีดําเนินการให 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 ไมมีเรื่องแจง 
  
 
 



ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
5.1  งานพัฒนาคุณภาพ 
 5.1.1  แผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ TQA  จะดําเนินการประเมินตนเองในชวงแรก จัดประชุมช้ีแจง

แนวคิด และวิธีการประเมินตนเอง และสงแบบประเมินตนเองภายในเดือนเมษายน 2548 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได 

5.2  ฝายบริหารทั่วไป 
5.2.1 แนวทางการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล จากผูมีสิทธิเบิกได 
มติท่ีประชุม  ใหทีมที่เกี่ยวของหารือเพื่อวางระบบที่ชัดเจน โดยเนนการทวงหนี้เปนหนังสือราชการ 
5.2.2 การใหสวัสดิการแกลูกจางชั่วคราวรายเดือนเก่ียวกับคาทําคลอดและอื่นๆ 
มติท่ีประชุม  ดําเนินการกตามระเบียบเดิม โดยยกเวนคาใชจายในสวนยาคุมกําเนิด คาหองพิเศษ และการตรวจ
สุขภาพประจําป   
5.2.3 ขอความเห็นชอบนโยบายและมาตรการบริหารจัดการของ Recycle ของทีม ENV 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ โดยใหดําเนินการในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 
5.2.4 ขอความเห็นชอบเลิกจาง หจก.เคเจ เคมีคอล ที่ละเมิดสัญญาจางทําความสะอาดอาคาร ต้ังแตเดือน

กุมภาพันธ 2548 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการเบิกซองเพื่อจัดจางบริษัทใหม  ภายในเดือน มกราคม 2548 
5.2.5 ขอหองพิเศษเพิ่ม 
มติท่ีประชุม  ดําเนินการเปนโครงการพิเศษ เพื่อหาเงินบริจาค และงบสนับสนุนในการดําเนินการ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
1. สรุปการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ป 2548   
2. การจัดการ การปฏิบัติงานตามแนวทาง e – office โดยจัดประชุมเพื่อช้ีแจงกับเจาหนาที่ และ

คณะกรรมการบริหาร ภายในเดือน มกราคม 2548 
3. การหาแนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ งานรักษาพยาบาลผูปวยนอก โดยจะปรับปรุงในสวน

ของโปรแกรมซึ่งจะเดินทางไปศึกษากับบริษัทที่รับผิดชอบในเดือน มกราคม นี้ โดยเนนการใชบริการ
ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
5.4  กลุมการพยาบาล 

1. แจงสถานพินิจสงผูปวยตรวจสุขภาพ  ซึ่งขอปรึกษาในสงนของคาบริการที่เกิดขึ้นวาใครจะเปน
ผูรับผิดชอบ 

 มติท่ีประชุม   ใหผูปวยจายเอง เนื่องจากไมอยูในสิทธิ ของบัตรประกันสุขภาพ 
5.5 ฝายทันตสาธารณสุข 

1. ขออนุมัติจางเจาพนักงานทันตสาธารณสุข  
 มติท่ีประชุม   ใหหาขอมูลเพิ่มเติมและนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง 
5.6 น.ส.ปยาภา  วงศหลา 

1. ปรึกษาหนวยงานและงบประมาณที่จะตรวจสอบอาหารวามีสารพิษตกคางหรืออันตรายหรือไม  
 มติท่ีประชุม   ประสานกันฝายเภสัชกรรมเพื่อดําเนินการ 
5.7 งานประกันสุขภาพ 

1. การตรวจสอบคาใชจายผูปวย กรณีไมแจงสิทธิ 
2. การคิดราคา คาหองพิเศษ เปนคาหองสามัญ 



3. ความผิดพลาดของขอมูลผูปวย กับการใหบริการจริง  
4. การขึ้นทะเบียนและการใชบริการบัตรทอง ในระบบ JICA 

 มติท่ีประชุม   ขอ1 และ 2 ใหนัดทีมที่เกี่ยวขอเพื่อดําเนินการตอไป ขอ 3 ประสานทีม IM ดําเนินการ ขอ4 
รับทราบ 

5.8  โครงการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณท่ีดีของโรงพยาบาล
5.8.1 รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
 5.8.1.1  การจัดประชุมรวมกับที่วาการอําเภอ 

5.8.1.2 แบงเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมกับอบต.ทุกแ หง ๆ ละ 1 ครั้ง/
ป โดยแบงทีมดําเนินการคือ 

ทีมที่ 1 ทศเทพ ศิริพรรณ มิ่งขวัญ 
ทีมที่ 2 สุรพงษ เฉลิมศรี ธาราทิพย ปยาภา 
ทีมที่ 3 วิรัชนี  กฤษณ  นิติ ภัทรียา 

  โดยแบงพื้นที่รับผิดชอบคือ 
ทีมที่ 1 บานเวียง น้ําเลา แมทราย รองกวาง ทุงศรี 
ทีมที่ 2 แมยางฮอ แมยางรอง แมยางตาล 
ทีมที่ 3 ไผโทน หวยโรง รองเข็ม 

5.8.2 เพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน และพัฒนาระบบการดําเนินการในโรงพยาบาล 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม 

5.8.2.1 ผาปา อบจ. ว่ิงเพื่อสุขภา พวงกุญแจ สมุนไพร 
5.8.2.2 กิจกรรมที่จะพัฒนา คือ การปรับปรุงหองประชุม และสรางตึกแยกผูปวย 

5.8.3 โครงการโครงการการสรางแรงจูงใจให จนท.เนนผูรับบริการเปนจุดศูนยกลาง และสรางบรรยากาศ
การทํางานที่ดี 

5.8.3.1 กิจกรรมที่จะดําเนินการ คือ จัดอาหารกลางวัน เดือนละ 1 ครั้ง จัดหองประชุมพลอยเปนหอง
รองเพลงในชวงกลางวัน และงานกีฬาสัมพันธระหวาง สสอ. ป ละ 1 ครั้ง 

5.8.4  โครงการพัฒนาระบบการทํางานโดยโปรแกรม e –Office  
  ขอบเขตในการดําเนินการ      งานที่นําเขระบบ ประกอบดวย 

งานรับสงหนังสือ ตามระบบธุรการ  
การติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
การสั่งการ ระหวาง ผูอํานวยการ และ หนวยงาน 
การขอใชหองประชุม 
การขอใชรถ 
การขอขอมูล 
การแจงซอมพัสดุ 
การขอยืมอุปกรณตาง ๆ เชน กลอง เครื่องฉาย  

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 ปรึกษาเรื่องการเขาประชุม คุณภาพแหงชาติ และการเขารับใบประกาศการรับรองตามมาตรฐาน HA 
 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมให รับสมัครผูที่จะไปรวมกิจกรรม  

6.2 ขอปรับลูกจางรายวันหอง X-ray เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตามขอตกลง การทดลอง งาน 30 วัน  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 



6.3 การแจงอัตราบริการ Lab โรงพยาบาลแพรใหม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 การปรับเปลี่ยนการใชยาฉีด Cimettidine  เปน Ranitidine  แตใชยาเดิมใหหมดกอน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


