
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 1 /  2549 

วันที่ 9  มกราคม  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
5. นายอดุลย พรหมวัชรานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
7. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
8. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
3. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  ลาพัก 
4. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   ปฏิบัติราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
 1.  นางวธุสิริ ฝนคําอาย พยาบาลวิชาชีพ 7 งานคุณภาพ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง   
2.  เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง 

2.1.1 การจัดทําแผนควบคุมปองกันไขหวัดนก 
2.1.2 การจัดทําแผนควบคุมปองกันโรคไขหวัดใหญ  
2.1.3 การจัดทําแผนงานสุขภาพ นัดหมายจัดทําแผนวันที่ 10 มกราคม 2549 

 2.2  เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต   
2.3 เรื่องจากศาลากลาง   

2.3.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการ พัฒนาการจังหวัดแพร  นายอําเภอรองกวาง นายอําเภอหนองมวงไข 
2.3.2 การประชุมเพื่อรับเสด็จ ทูลกระหมอมอุบลรัตน 17 มกราคม 2549 
2.3.3 นายก กําหนดใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว  
2.3.4 การอวยพรปใหมใหใชบัตรอวยพรก็พอ การมอบของขวัญใหใชสินคา OTOP 
2.3.5 ผูวาราชการขอสนับสนุนเจาหนาที่สาธารณสุขเขารวมกิจกรรมจุดตรวจ ชวง 7 วันอันตราย 

2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   
2.4.1 สถานการณทางระบาดวิทยา  (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร) 
2.4.2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ป 2549 มาตรวจราชการครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ 2549 ที่ 

ศสมช.บานเวียง ในวันที่ 8 ไมเนนการนําเสนอในเรื่องเอกสาร  
2.4.3 การใช Website สสจ.แพร เพิ่มการใชงานในการรับเรื่องรองทุกข และขอเสนอแนะ ในเชิงสรางสรรค 



2.4.4 การพัฒนาระบบการลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากโครงการ JICA จะสิ้นสุด และจะเปลี่ยนไป
ใชระบบใหม  

2.4.5 ขอเชิญเขารวมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  
2.4.6 โครงการปองกันควบคุมโรคเลือดออก โรคไขหวัดนก โรคอหิวาตกโรค ไดแจงในที่ประชุมสัญจรแตละ

อําเภอแลว 
2.4.7 การดําเนินงานโรคไขหวัดนก ย้ําใหแตละแหงจัดทําแผนการควบคุมสนองนโยบายทานรัฐมนตรี 
2.4.8 แนวทางการเก็บสงตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค DF DHF ใหรับผิดชอบการสงตรวจเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยทุก

ราย โดยใหแตละแหงรับผิดชอบคาใชจาย เพื่อลดอุบัติการณการเกิดโรค เนื่องจากพบวาปที่ผานมามีรายที่
ตรวจเลือดยืนยันผลแลวไมใชประมาณ รอยละ 60 และให PCT ทบทวนทางวิชาการเพื่อใหแนวทางใน
การสงตรวจที่เหมาะสมในโรงพยาบาลรองกวางอีกครั้ง และจะจัดประชุมที่โรงพยาบาลแพรในการ
วินิจฉัยโรคนี้ใหตรงกันอีกครั้งประมาณ เดือน กุมภาพันธ 

2.4.9 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกของอําเภอ 
2.4.10 การเตรียมการรับเสด็จ ในวันที่ 17 มกราคม 2549 
2.4.11 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินบํารุงของสถานีอนามัย 

2.5 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ  ไมมี 
2.6 เรื่องอื่น ๆ  

2.6.1 การออกใบรับรองการตายในโรงพยาบาลทางอินเตอรเนต รับนโยบายมาจากกระทรวง มอบหมายใหกลุม
การพยาบาลดําเนินการ 

2.6.2 การประเมินความพึงพอใจของงานประกัน ของผูใหและรับบริการ แนบแบบฟอรมเพื่อดําเนินการ 
2.6.3 การติดตามการไดรับงบ UC ของ สปสข. โดยใหสงขอมูลตามแบบสอบถามซึ่งไดดําเนินการแลว 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2548 
 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12 / 2548 
 -  การปรับเปลี่ยนการเบิกคาตอบแทนในการเดินทางไปราชการจะมีการประชุมในระดับจังหวัดอีกครั้ง เพื่อหา
แนวทางในการเบิกจายที่เหมาะสม 
 -  การจัดทําธรรมนูญองคกร เลื่อนไป ดําเนินการในวันที่ 24 มกราคม 2549  
 -  การแตงต้ังคณะทํางานมาตรการประหยัดพลังงาน  ไดดําเนินการแจงแบบสอบถามและจะจัดประชุมอีกครั้ง 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล   
 ไมมีเรื่องแจง 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 การเยี่ยมสํารวจภายใน จะมีการสลับกันเยี่ยมสํารวจกับทีมของโรงพยาบาลสูงเมน ในระดับ

หนวยงาน และนัดหมายทีมนํา วันที่ 23 มกราคม 2549 ชวงบาย 
5.1.2 การศึกษาดูงานของโรงพยาบาลควนโดน วันที่ 18 มกราคม 2549 จํานวน 37 คน 
5.1.3 ความเสี่ยง 

5.1.3.1 ปรับปรุงระบบการสงรายงานความเสี่ยงจากระบบ e-Office และมีการนําโปรแกรม
บันทึกขอมูลความเสี่ยงไปติดต้ังในแตละหนวยงาน และแจงใหเจาหนาที่บันทึก
ขอมูลตอไป  



5.1.3.2 แจงรายงานความเสี่ยง ระดับ 3-4 เรื่องการรายงานการรองเรียนเรื่องผลการรักษา ได
สื่อสารกับทีมการดูแลผูปวยใหหาสาเหตุในเหตุการณที่เกิดขึ้น และหาแนวทางใน
การแกไข และปองกันแลว  

5.1.4 การเขารวมการประชุม HA ระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 14-17 มีนาคม 2549 ณ เมืองทองธานี         
มีการนํา     โปสเตอรเขารวมนําเสนอ  บอรดเรื่องโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และนําเสนอบนเวที 
เวลา 10 นาที เรื่องการใชแนวทางการดูแลโรค COPD รับสมัครโดยลงทะเบียน อีก 2 ทาน 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ไดรับจัดสรร 6 ทาน แจงรายชื่อในวันประชุมเจาหนาที่     
ท่ีประชุม รับทราบ 

5.2.2 การพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ในชวงเทศกาลปใหม  ท่ีประชุม
เพิ่มเติมใหจนท.ที่ขึ้นปฏิบัติงาน วันที่ 29 ธ.ค. 48 – 4 ม.ค. 49 ในทุกจุดบริการอีก 1 เทา  

5.1.5 สถานการณดานการเงิน เพื่อทราบ  สถานการณ ยังอยูในชวงทีมีเงินพอจาย หากชําระหนี้คายา 
เพียง 2 แสนบาท โดยเงินบํารุงคงเหลือ 8 แสน หนี้สิน 2 ลาน รายรับ 1.4 ลาน รายจาย 1.03 ลาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และพิจารณา 
5.3  ฝายแผนงานและประเมินผล  

5.2.1   รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริการ โดยรวมประชุมเพื่อรับการ
จัดสรรอุปกรณ คอมพิวเตอร รองกวางไดรับจัดสรร คอมพิวเตอรสวนบุคคล  20 เครื่องพิมพ  7  
อุปกรณเครือขาย 2 สวนโน็ตบุคจะไดภายหลัง 1 เครื่อง ท่ีประชุมมีมติ ให ทีม IM เปนผูจัดสรรให
เกิดประโยชนมากที่สุด ประชุมหารือวันที่ 18 มกราคม 2549  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1 การบริการกายภาพบําบัด บนโรงพยาบาล จัดทําแผนการดําเนินการในโรงพยาบาลชวงเชาในวันจันทร 

พุธ และศุกร และบริการเต็มวันที่โรงพยาบาลวัน อังคาร และพฤหัสบดี  ท่ีประชุมรับทราบ 
6.2 การเปลี่ยนเจาหนาที่ในฝาย กลุมงานเวชปฏิบัติครบครัวและชุมชน ที่ปฏิบัติงานในฝายแผนงานในเรื่อง

การวบคุมโรคติดตอ จาก คุณสําราญ กาศสุวรรณ เปนคุณพรรษา ปญจะศรี แตเนื่องจากคุณพรรษา มิได
ขึ้นตรงกับฝายแผนงาน ท่ีประชุมจึงมีมติ ในกรณีมอบหมายงานหลักและงานรอง ในการปฏิบัติงาน
ทดแทนกันนั้น ใหใชคําสั่งของโรงพยาบาลสั่งการ โดยจัดทําเปนคําสั่งในการปฏิบัติงานระหวาง คุณ
วาสนา อัฐวงศ กับคุณพรรษา ปญจะศรี เชน งานวัณโรค งานโรคเอดส เปนตน  

 
 

นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
ผูบนัทึกรายงานการประชุม 

 
 

นายทศเทพ  บุญทอง 
ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


