
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 3 /  2548 

วันที่  4  มีนาคม  2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

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

ครอบครัวและชุมชน 
8. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   กรรมการ 
9. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
10. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
11. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
 การจัดงานถ้ําผานางคอย ประมาณชวงวันที่   13 – 20 เมษายน 2548 โดยมีการจางเหมาบริษัทเอกชนในการ
จัดงาน สวนราชการจัดงาน 5  วัน มีการประกวดธิดาถ้ํา ผลิตภัณฑการเกษตร การประกวดสินคาโอทอป ประกวดแมบาน 
สงประกวดทุกตําบล มีพิธีแห ต้ังขบวนบริเวณปากทางเขาถ้ํา ประมาณ 16.00 น.  งวดพิธีรดน้ําดําหัวผูสงูอายุ ไมให
ผูรับเหมาเขาไปรับในการเขาถ้ํา ใหรับแตงานบันเทิงตาง ๆ เทานั้น ใหมีการปรับปรุงภูมิสถาปตยโดยถือเปนวาระการ
ทองเที่ยวของจังหวัดแพร  โดยเนนความสอดคลองกับธรรมชาติของถ้ํา เพื่อไมใหเปนการปรุงแตธรรมชาติมากเกินไป ซึ่ง
ใหนึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติของถ้ําในชวง 10 ป โรงพยาบาลรับผิดชอบในวันที่มีขบวนแห 
2.     เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร  ไมมี 
 2.2 การจัดสรรนักเรียนทุนและแพทยใชทุนปที่  2  ฝายบริหารทั่วไป  โดยเปดใหแพทยใชทุนลงปฏิบัติงานแลว 
โดยโรงพยาบาลรองกวาง รับได 2 ทาน ทดแทน แพทยลาศึกษาตอ  สวนของทันตาภิบาล อ.รองกวาง ไมได เจาพนักงาน
เภสัช อําเภอสองไดรับ 1 ตําแหนง พยาบาล 23 คน ซึ่งยังไมชัดเจนวาจะจัดสรรใหที่ไหน แตจะจัดสรรตามความจําเปน โดย
รองกวาง ไดรับจํานวน  3 คน แตความชัดเจนในสิ้นเดือน มีนาคม 2548 นี้ 
 2.3 สถานการณทางระบาดวิทยา  กลุมงานพัฒนายุทธศาตรฯ  สอตาง ๆ ยังไมสง รายงาน 506   
 2.4 สรุปผลดําเนินงานโครงการ  Healthy  Thailand  กลุมงานพัฒนายุทธศาตรฯ แนบรายละเอียดการจัดสง
รายงาน โดย รองกวางไมทันเวลา ทันเวลามี หนองมวงไข เดนชัย 
 2.5 การดําเนินงานโครงการ  Food  safety  กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  เรงรัดการดําเนินงาน
เนื่องจาก จะประกาศ Food  safety ใหทันวันที่ 1 เมษายน 2548 นี้  
 2.6 การดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  จังหวัดแพร  ป  2548  กลุมงานสนับสนุน
วิชาการ  เรงรัดใหมีการควบคุมไขเลือดออกใหเครงคัดขึ้น โดยที่อําเภอลอง มีผูปวยจํานวน 7 ราย และมีแนวโนนที่จะมี



ผูปวยมากเพิ่มขึ้นในทุก อําเภอ และใหเนนการเฝาระวังติดตามโรคที่ชัดเจน ใหตรวจสอบเครื่องพนหมอกควัน ใหพรอมใช
งาน 
 2.7 การเรงรัดมาตรการสอบสวนควบคุมโรคไขเลือดออก  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
 2.8 งบประมาณระบบบริการแพทยฉุกเฉินจังหวัดแพร  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ ไดจัดสรรเงินงบประมาณใน
การดําเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่มอบใหกลุมการพยาบาล  
 2.9 การตรวจทางหองปฏิบัติการผูปวยเพื่อหาเชื้ออหิวาตกโรค  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ คาใชจายที่เกิดขึ้นให
เบิกจายจากสสจ. แพร แตคาใชจายที่เกิดจากการเฝาระวังปกติตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
 2.10 โรงพยาบาลแพร   
 2.11 สตม.ที่  9.1  แพร   
 2.12  คปสอ.   
 2.13  เรื่องอื่น ๆ  (ถามี)   
 สรรพากรจังหวัดแพร ไดประชาสัมพันธให เสียภาษีทาง  Internet 
 เรงรัดการพัฒนาการบริการทุกระบบ 
 เรงรัดการจัดการเรื่องบริหารพัสดุโดยเครงคัด 

หารือการใช การปรับอัตราคาบริการตามที่ กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข จัดสงให มติที่ประชุม 
จากผูตรวจราชการฯ โดยใหชะลอการปรับอัตราคาบริการตามเอกสารนี้ไปกอน   

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 2548 
 แกไขราคา ยาหมอง เปน ยาหมอง  25 กรัม 15 บาท 50 กรัม 50 บาท 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2 / 2548 
 เสื้อกีฬา เจาหนาที่ ไดสี น้ําเงิน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ โรงพยาบาล ในวันที่ 30 มีนาคม 2548 ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยแมโจเฉลิม
พระเกียรติ วิทยาเขตแพร ต้ังแต เวลา 13.00 น. โดยมีกําหนดการ คือ ลงทะเบียน 13.00- 13.30 น. พิธีเปดโดยผูวาราชการ 
และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร  แนะนําทีมงานโดยผูอํานวยการ นําเสนอ VDO เรื่องการพัฒนาคุณภาพ 20 นาที จัด
เวทีคุณภาพ โดย เภสัชกรจุฬาลักษณ  จงวิริยานุรักษ และแขกจํานวน 4 ทาน ถายรูปรวมกัน เสร็จพิธีประมาณ 15.30 น. ซึ่ง
ในการนี้ นายอําเภอรองกวาง จะเปนเจาภาพเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมงานประมาณ 100 ทาน จาก สวนราชการตาง ๆ 
ภาคเอกชน และสื่อมลชนภายในจังหวัดแพร 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
  ติดตามการเดินทางไปรวมงาน คุณภาพระดับ ชาติที่กทม.  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1.การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับเภสัชกร  คุณประภัสสร  กอนแกว 
5.2.2 การจัดทําที่จอดรถยนตเพิ่มเติม  ขางตึกพงษพิสุทธนัน  



5.2.3 การเรียกใช พขร.สํารองและON CALL  ช้ีแจงใหทราบ วันหยุด 8.30 –16.00 น.  สํารองตอนกลางคืน 
ไมมีจายให จายตามที่ขับ ใหเรียกเปลที่ขับรถได ถาไมมี ใหเรียกจรัส และ อนุสรณ  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
5.3.1   ติดตามการดําเนินงาน e – office 
มติท่ีประชุม ดําเนินการตามเดิมไปกอน 

5.4  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
5.4.1   นําเสนอแตงตั้ง คุณสําราญ กาศสุวรรณ เปนผูรับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.5 น.ส.ปยาภา  วงศหลา 
5.5.1  แจงเรื่องประชุมจากคณะกรรมการอาหาร 
มติท่ีประชุม เปลี่ยนเปนทีมใหม ขอประกาศ เปดซอง  

5.6 น.ส.วิรัชนี  สุขวัฒนานนท 
5.6.1  แจงเรื่องเงินที่ใชในงานศพของอ.ส.ม. 
มติท่ีประชุม  ใหดําเนินการภายใน PCU 

5.7 กลุมการพยาบาล 
5.7.1 หารือเรื่องการรับ 506  
มติท่ีประชุม  ใหวางระบบในงานแผนงาน เนื่องจากไมใชภาระงานของประชาสัมพันธ  

5.8 กลุมงานเทคนิคบริการ 
5.8.1  เชียงรายแล็ปขอปรับขึ้นคาตรวจ pap smear จาก 20 บาท เปน 25บาท 
5.8.2   หนวยวิจัยธาลัสซีเมียขอปรับขึ้นคาตรวจ Hb typing จากคูละ 250 บาท เปน 750 บาท 
5.8.3   งานชันสูตรขอสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทยป 47 (LA) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไมมี 
 
      
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 


