
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 2 /  2548 

วันที่  3 กุมภาพันธ  2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบรกิาร กรรมการ 
5. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
6. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
7. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  กรรมการ 

ครอบครัวและชุมชน 
8. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   ลา 
2. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  ไปราชการ 
3. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นางสาวประภัสสร    กอนแกว เภสัชกร 7 
  
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  
1.     เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  ไมมีเรื่องแจง 
2.     เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร ไมมีเรื่องแจง 
 2.2 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข 

2.2.1 คปสข.รองปลัดกระทรวง ณรงคศักดิ์ แจง ประเทศไทยไดรับคําชมเชยกรณี สึนามิ ที่สามารถให
ความชวยเหลือผูประสบภัยอยางรวดเร็ว 

2.2.2 เปาหมายกระทรวงตามยุทธศาสตร 3 ประการคือ ลดโรค การสรางสุขภาพ และบําบัดยาเสพติด 
2.2.3 การรายงานผลงานตาง ๆ ใหแตละเขตเสนอผลงานเดนเปนรายเขต  ในที่ประชุมแตละครั้ง 
2.2.4 การจัดสรรงบฯ ป 2549 งบจะให ผวจ.CEO การบริหารงบ  UC ระบบ MIS โดยเนนระบบรายงาน 
0110 รง 5  การพัฒนา คน ระบบ โครงสราง ชุมชนอบอุน และการแกไขปญหาโรคไขหวัดนก  
2.2.5 ผูตรวจฯ แจงกรมจัดทําแผนป 2549 โดยมีการจัดทําแผนตามยุทธศาสตรชาติ และกระทรวง 
2.2.6 กรณีลูกจางรายเดือนเงินบํารุงทํางานเกิน 5 ป จะใหเปนพนักงานของขาราชการ 
2.2.7 กีฬาสาธารณสุข ฯ จัดในเดือนกุมภาพันธ 2548  
2.2.8 การจัดซื้อยาองคการเภสัชกรรม กําหนดใหลางหนี้เดิมใหเสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน 2548 

2.3 การชําระภาษีผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูวาราชการประชาสัมพันธ ใหใชบริการทางนี้เนื่องจากจะเพิ่มความ
สะดวกในการจจาย 
 2.4 ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีมี
เหตุสมควร อุบติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อใหสอดคลองกับ พรบ.สุขภาพแหงชาติ โดยสามารถรับ



บริการฉุกเฉินที่ไหนก็ได มีเพดานการจาย รวมกับ Co payment รพ.เจาของบัตรจายกรณีเห็นควร สปสข.จายกรณีฉุกเฉิน
เรงดวน 
 2.5 กําหนดการเสด็จ พระองคโสมฯ 1-5 ก.พ.48 เปนการสวนพระองค และการทําสารคดี มีหนังสือแจงแลว 
 2.6 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  
   2.6.1 แนวทางการตรวจราชการกรณีปกติ จัดขึ้นในวันที่ 2-4 มีนาคม 2548 โดยใชวิธีจับฉลาก เขาตรวจ 

2.6.2 ตัวช้ีวัดโครงการ Healthy Thailand ป 2548 –กลุมงานยุทธศาสตรฯ อําเภอรองกวางมีความ
ทันเวลาที่ดี 
2.6.3 สถานการณทางระบาดวิทยา-กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ไขเลือดออก เริ่มเกิดที่ อ.สูงเมน ลอง 
เดนชัย แลว 
2.6.4 การดําเนินการโปรแกรม HCIS สสจ.แพร เนนความทันเวลา –กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 

   2.6.5 การประชุมสัญจรผูปฏิบัติงานดานการควบคุมปองกันโรคระดับอําเภอ/ตําบล-กลุมงานสนับสนุน 
   วิชาการ (ตามเอกสารแนบ) จัดขึ้นวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548  
   2.6.6 การฝกใชแนวทางการวินิจฉัย DHF/การบันทึกรายงาน 506/การประเมินผลการควบคุมโรค DHF  
   - กลุมงานสนับสนุนวิชาการ มีรายละเอียดมอบแกทุกที่แลว 

2.6.7 แนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ป 2548  โดยใหจัดกลุมเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ พรอมทั้ง คลินิกเบาหวาน และมีการอํายวนความสะดวกแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
ดวย– กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
2.6.8 การดําเนินงานโครงการ Food safety ใหนําเขาประชุมประจําเดือน ทุกเดือน เนื่องจากเรง
ดําเนินการใหทันประกาศ ภายวนเดือนเมษายน 2548  – กลุมงานคุมครอง 

   ผูบริโภคดานสาธารณสุข 
 2.6 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ 

2.1.1 โรงพยาบาลแพร  ไมมี 
2.1.2 ศตม. ที่ 9.1 แพร – สนับสนุนทรายอะเบท  
2.1.3 คปสอ. ไมมี 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2548 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 / 2548 
 5.2.3 ดําเนินการตามมาตรการแลว และจะแจงในที่ประชุมประจําเดือนอีกครั้ง 
 5.2.4 ผลการเปดซองสอบราคา ไดบริษัท PS cleaning   
 5.5 มีนักเรียนทุน จะนําเขาหารือในระดับจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน 
 6.2 ดําเนินการปรับ อัตราคาจาง เปน 4,030 บาท/เดือน แลว 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1 การจัดประชุม Nation Forum  ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2548 ซึ่งรายละเอียด ไดมอบให ทีม FA ดําเนินการ  
4.2 การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธการไดรับการรับรอง HA โดยกําหนดใหมีขึ้นในวันที่  25 มีนาคม 2548 

สถานที่ คือ มหาวิทยาลัยแมโจ 
4.3 การจัดทําปายประชาสัมพันธ การไดรับการรับรอง HA บริเวณ ปายหนาโรงพยาบาล โดย มีทีม FA 

ดําเนินการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 



ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
5.1  งานพัฒนาคุณภาพ 
 5.1.1  กิจกรรมการประชุมคุณภาพแหงชาติ และการรับใบประกาศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 มีนาคม 2548 

โดยมีผูแสดงความจํานง เขารวมกิจกรรม จํานวน 10 ราย และโรงพยาบาลไดเขารวมกิจกรรมจัดบอรด
นิทรรศการ จึงตองเดินทางไปลวงหนาจํานวน 2 คน และ เดินทางเขารวมประชุม และรับประกาศนียบัตร ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 13.00 น.  
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

5.2  ฝายบริหารทั่วไป 
5.2.1 ขออนุมัติปรับปรุงหองทํางาน ฝายบริหาร โดยเจาะประตูเพิ่มเติมใหสามารถเชื่อมตอกับงานธุรการ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน สั่งการ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
5.3.1   การจัดการ การปฏิบัติงานตามแนวทาง e – office เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง  
มติท่ีประชุม จึงมีมติใหปรับปรุงคือ หนังสือที่เกี่ยวกับการอบรมใหเขา เรื่องประกาศ 
  -  เพิ่มเติม รายละเอียดตอไปนี้ คือ การลา เอกสารแนบแบบฟอรมตาง ๆ  
  -  ในสวนของรายงานที่ตองสงหนวยภายนอก ตองสงตัวจริงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

5.4  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
5.4.1   การพิจารณาผลิตภัณฑแพทยแผนไทยเพื่อการจําหนาย คือ พิมเสนน้ํา 20 บาท ยาหมอง 15 บาท 
น้ํามันไพล 25 บาท  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ทีม HPH จะแจกเสื้อใหเจาหนาที่ โดยจะหารายละเอียด ในเรื่องของ แบบ สี และราคา โดย จะดําเนินการใน
เดือน มีนาคม 2548 นี้ 
 โครงการรักสุขภาพ จะดําเนินการในพื้นที่  
 โครงการตรวจสุขภาพ เจาหนาที่  
 แจงการอบรม การใหคําปรึกษา วันที่ 11 ก.พ. 2548 และ บายวันที่ 14-15 ก.พ. 2548 
 การจัดอบรมการใชเครื่อง ตรวจเบาหวาน วันที่ 25 ก.พ. 2548  
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
      
      
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 


