
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 3 / 2549 

วันที่ 3  มีนาคม  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
4. นายอดุลย พรหมวัชรานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
6. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นายสุรพงษ   ดีพอ   นายแพทย 5   กรรมการ 
8. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ  หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
3. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ ลาพัก 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
 1.  นางกันยา อยูรอด พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุมเวชปฏิบัติฯ 
 2.  น.ส.นภาพรรณ ปนธรรม นักเทคนิคการแพทย กลุมเทคนิคบริการ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 ขอขอบคุณหัวหนาสวน ที่ดําเนินงานในชวงเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา ไดดวยดี 
1.2 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม นายบัญฑิต กองทรัพย ผูจัดการธนาคารออมสิน ยายจากสูงเมน 
1.3 ขาราชการลาออก นายผจญชัย ชมเปราะ จนทบริหารประมง 7 เนื่องจากปวย 
1.4 ใหปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง ในเรื่อง ไขหวัดนก ยาเสพติด การรักความสงบเรียบรอย  และการทุจริตคอร

รับช่ัน 
1.5 การจัดประเพณีพระธาตุชอแฮแหตงหลวง วันที่ 8-14 มีนาคม 2549 จัดขบวนแหในวันที่ 8 มีนาคม 2549 เวลา 

14.00 น. ขอความรวมมือเขารวมขบวนแห 
1.6 การเลือกตั้ง สส. สว.  ในเดือนเมษายน 2549 สส.วันที่ 2 สว. วันที่ 19 ขอใหวางตัวเปนกลาง โดยวันที่ 19 

ประกาศเปนวันหยุด 
1.7 กําหนดวันหยุดราชการพิเศษ ศุกรที่ 9 มิถุนายน 2549 ไมหยุด แตอนุญาตใหขาราชการเขารวมพิธี โดยไมถือเปน

วันลา 
1.8 ขอสนับสนุนขอมูล ใหคลังจังหวัดเปน CFO จังหวัด ใหหนวยราชการดําเนินการตามที่จังหวัดรองขอ 
1.9 การขอรับพระราชทานผาพระกฐิน ประจําป 2549 สามารถติดตอที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร ไดโดยตรง 
1.10 เรงรัดการออกโฉนดที่ดิน รองกวาง ที่ หมู 2 หวยโรง หมู 4 ทุงศรี หมู 3 แมยางฮอ 
1.11 แจงแนวทางการอุทิศที่ดิน จากประเด็นปญหา ญาติขอคืน จึงเกิดแนวทางนี้ขึ้น 
1.12 เงินออมลูกรัก ของ ธกส. 
1.13 การับสมัครนักเรียนเขาเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 



1.14 งานถ้ํา 13-14-15 เมษายน 2549 จัดเฉพาะกลางคืน ธิดาถ้ําตําบลละ 1 คน 
1.15 ปรับปรุงรนคา และภูมิทัศนถํ้าผานางคอย 
1.16 การจัดทําแผนตําบล โครงการอาจสามารถ ในเขตอําเภอรองกวาง 
1.17 ศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน อบรม และรับสมัคร ประจําป 49  
1.18 ประชุมครั้งตอไปที่ โรงพยาบาลรองกวาง วันที่ 31 มีนาคม 2549 

2.  เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1  เรื่องจากที่ประชมุกวป. 

2.1.1 การกําหนดตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย ระดับ 7 กพ. ใหสงรายช่ือ สอ.ที่มีคุณสมบัติ  3 เรื่อง มี
คุณภาพสูง มีขาราชการในบังคับบัญชา 3 คน ไมเพิ่มอัตราเงินเดือนใชวิธีการยุบรวมตําแหนง รองกวาง
ได  2 แหง บานเวียง และไผโทน 

2.1.2 บรรจุขาราชการ นักเทคนิคการแพทย สูงเมน นักจิตวิทยาโรงพยาบาลแพร และมีการบรรจุพยาบาล
วิชาชีพ 3 คน เจาพนักงานสาธารณสุข 2 คน จากการยุบรวมตําแหนง  และไดมีการจัดลําดับการบรรจุ
ครั้งตอไป ไวแลว 

 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง 

2.2.1 นโยบายรัฐมนตรี 16 ก.พ.2549  การพัฒนาระบบบริการจัดการสงเสริมสุขภาพ การจัดที่ทํางาน และบาน
ตาม Healthy Work Place งดดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ในโรงพยาบาล ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม ใหเจาหนาที่ 
และญาติผูปวยใสหมวกกันน็อก กอนเขาโรงพยาบาล  

2.2.2 การจัดตั้งโครงสรางกระทรวงใหม เพื่อรองรับยุทธศาสตรกระทรวงเชน กรมอาหารปลอดภัย 
2.2.3 การกําหนดตําแหนงลูกจาง ช่ัวคราวเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักเรียนทุน จํานวน ประมาณ 1 หมื่นตําแหนง 
2.2.4 ใหแตละเขตพัฒนาโรงพยาบาลสูความทันสมัน โมเดอรไนซฮอสพิทอ เขต 1 คือ โรงพยาบาลแพร โดย 

OPD รับเฉพาะโรคเฉพาะ โดยวางแผนจัด OPD สี่มุมเมือง สกัดผูปวย เรมทําป 2549 
2.2.5 ไดมีการหาแนวทางในการจัดการสถานการณดานการเงินของโรงพยาบาล โดย การนําเงินเดือนไวที่ 

อําเภอ หรือ เปลี่ยนวิธีการจัดสรรเงินที่เอื้อแกโรงพยาบาล ระดับอําเภอมากขึ้น 
2.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต 
2.4 เรื่องจากศาลากลาง   

2.4.1 การจัดการพระธาตุชอแฮแหตุงโรค 
2.4.2 วันสําคัญ 1 เมษายน วันขาราชการพลเรือน 31 มีนาคม วันพระนั่งเกลา 
2.4.3 วันที่ 12 เมษายน จะมีพิธีเปดวันครอบครัว เทศบาลเมืองแพร และใหวันอาทิตย เปนวันครอบครับ โดยไม

ควรจัดกิจกรรมในวันอาทิตย เพื่อใหครอบครัวไดอยูดวยกัน 
2.4.4 คาราวานแกจน ที่ปงปาหวาย 
2.4.5 องคมนตรีเยี่ยมจังหวัดแพร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม   
2.4.6 ใหสงรายชื่อเจาหนาที่ที่ทํางานดานยาเสพติด เพื่อรับการพิจารณาขั้นพิเศษ โดยใหประสานงานกับ ศตสอ. 

และแจงรายชื่อในนามของอําเภอ 
2.5 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   

2.5.1 การสนับสนุนคาใชจายในการตรวจทางหองปฏิบัติการ การเฝาระวังโรคอหิวาตกโรค สนับสนุนการ
ตรวจอจุจาระที่ต้ังเฝาระวังผูปวยใน และผูปวยนอกที่สงสัย วันที่ มีนาคม – มิถุนายน โดยไมเก็บเงินกับ
ผูปวย 

2.5.2 ทวงการสงรายงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค นําแจงในที่ประชุม คปสอ. 



2.5.3 สถานการณทางระบาดวิทยา  มีไขเลือดออกระบาด ซ้ํา  3 ราย แตไมเปนรายที่ 2 ที่ตนหนุน อําเภอสอง 
และใหรองกวางเฝาระวัง  ระบบการรายงาน และ มีการอนุญาตให Ro ได แตใหแจงพื้นที่เพื่อเฝาระวัง 
หรืออาจวินิจฉัยไดเลย แตใหตรวจเลือดเพ่ือรับรองผลการวินิจฉัย 2 ครั้งหางกัน 14 วัน หากไมใช ให
รายงาน 507 เพื่อปรับรายงาน 506 โดย หากเปนผูปวยที่เบิกไดใหเก็บคาตรวจ แตเบิกไมได ให
โรงพยาบาลเจาของผูปวยเปนผูออกคาใชจาย และย้ําการตรวจลูกน้ํายุงลาย และ การแจกทรายอยาง
ตอเนื่อง 

2.5.4 การประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ใหใชการบริการโดยโรงพยาบาลแพร เปนผูรับผูปวย และ สสจ.เปนผู
จัดสรรเงิน อีกครั้ง โดยจะมีการประชุมเพื่อตกลงในรายละเอียดกับ สสจ.แพรอีกครั้ง 

2.6 เรื่องของสวนราชการ  ไมมี 
2.6.1 โรงพยาบาลแพร  
2.6.2 สตม.ที่  10.5  แพร  
2.6.3 คปสอ.  

2.7 เรื่องอื่น ๆ  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 2549 
  มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2 / 2549 
 จัดสงแผนใหแตละหนวยงานแลว 
 ติดตามการขึ้นทะเบียน ขาราชการบํานาญ ดําเนินการแลว เมื่อ 1 มีนาคม 49 
 ติดตามการสรางหองน้ําเพื่อประชาชน กําลังอยูในชวงดําเนินการ 
  มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
  มติท่ีประชุม   ไมมีเรื่องแจง 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 กําหนดการ IS  วันที่ 27- 31 มีนาคม 2549 โดยทีมจากโรงพยาบาลสูงเมน 
5.1.2 การบันทึกเวชระเบียน  ใหกําชับความถูกตองใหมากขึ้น เนื่องจากอุบัติการณ มากขึ้น และจะมี

การตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน โดยทีม PCT ในเดือน เมษายน 2549 
5.1.3 การซักประวัติการแพยา พบผูปวยเคยมีประวัติการแพยา แตพบวาเจาหนาที่ไมมีการซักประวัติ

และไมมีการบันทึกลงใน OPD CARD ดังนั้นจึงขอใหเจาที่ซักประวัติสอบถามประวัติการแพยา
ผูปวยทุกครั้ง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ และลูกจางประจํา รอบที่ 1 /2549 โดยสงแบบประเมิน
ใหหัวหนาหนวยงาน และรวบรวม สงในวันที่ 15 มีนาคม 2549 นัดประชุมเพื่อพิจารณาใน
วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น. ใหแผนงาน กับงานบริหารเตรียมขอมูลเขารวมประชุม 

5.2.2 ใหสํารวจเจาหนาที่ไดทําความดีความชอบ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ให โดยมีการ
บริจาคที่ดิน ทรัพยสินแก วัด สถานที่ราชการ และสาธารณ โดยใหติดตอแจงใหงานบริหาร 

 



5.3  ฝายแผนงานและประเมินผล  
5.3.1 รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริการ ดําเนินการทําหองปฏิบัติการ

ในวันที่ 9 มีนาคม 2549 จํานวน 4 รอบ โดยใหเจาหนาที่ทุกทานมีโอกาสเขารวม จัดจางทีมงานของโปรแกรมมา
จัดการฐานขอมูล โดยมีคาใชจาย ประมาณ 15000 บาท และหลังจากนั้นจะนําเจาหนาที่ผูปฏิบัติไปศึกษาดูงานที่ 
โรงพยาบาลสูงเมน ตอไป 

5.3.2  สถานการณดานการเงิน แจงสถานการณทางการเงิน ที่มีรายรับในชวงเดือน มกราคม 2549 ที่มี
รายการรับดีขึ้น เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงิน UC ในชวงเดือนนี้ แตสถานการณเรื่องรายจาย และหนี้สินยังคงเดิม 
ซึ่ง โดยภาพรวม ยังเปนสถานการณ ที่มีรายรับนอยกวารายจาย และยังคงมีหนี้สินที่สูงอยู 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.4  ฝายเภสัชกรรมชุมชน  

       5.4.1  ทบทวนการสั่งยาให เจาหนาที่  ใหดําเนินการตามเดิม โดยกําชับใหเจาหนาที่ในที่ประชุม
ประจําเดือนใหดําเนินการตามที่ตกลง  

                 5.4.2  ติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา โดยใหเภสัชกร มาปฏิบัติงานนอกเวลาโดยการมาทบทวนการ 
จายยาในเวรนอกเวลา ในชวงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.  2 วัน/สัปดาห เพื่อสามารถเฝาระวังความเคลื่อนที่
ของการจายยาในชวงนอกเวลา 

 5.4.3  รายงานการประชุม UM เนนประเด็นการจายยาใหเหมาะสม เพื่อเนนความคุมคาในการจายยา 
โดยมีมาตรการในการจายยา แกผูปวยใหเหมาะสมขึ้น เชน การจํากัดจํานวนวันในการรับยา แกปวด แกปวด
กลามเนื้อ หรือยาพนในผูปวยโรคหอบหืด และ เนนการแนะนําใหผูปวยใชยาที่ถูกตองเหมาะสม และคุมคา
มากขึ้น ในดานการบริหารจัดการในการใหวัสดุ จะจัดทําแผนการใชพัสดุ ใหเหมาะสม ในปงบประมาณ 
2550 ในปงบนี้ ใหหัวหนางานเปนผูตรวจสอบ และเปนผูเบิกเอง และใหเบิกใหเหมาะสมในการใชงานที่
เกี่ยวของกับงาน สวนวัสดุที่มีราคาแพงเชนเครื่องมือที่ใชในงานชาง หากสูญหายใหมีการชี้แจง และจัดทํา
มาตรการในการเบิกเบื้องตน ช้ีแจงในที่ประชุมเจาหนาที่ และจัดทําแผนงานใช เพื่อใหลดลง รอยละ 10  

5.5  งานประกันสุขภาพ  
       5.4.1  มาตรฐานการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน และการจัดตั้งทีมเจรจาและการไกลเกลี่ยเพื่อลดความ
ขัดแยง มีจุดรับบริการที่หองงานประกันสุขภาพ โดยใชหองผูอํานวยการในการดําเนินการ และจัดตั้งทีม
เจรจาไกเกลี่ย คือ งานบริหาร กลุมการ กลุมเวช งานประกัน และ ตัวแทนที่มีความรูดานกฎหมาย และ
ตัวแทนองคกรแพทย 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1 การอบรมสุขศึกษา อบรม 100 % ในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2549 ชวงบาย เพื่อรับการเยี่ยมสํารวจประมาณ 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2549 ขอใหสงรายชื่อ เขารวมประชุมทุกคน และมีการประกวดการจัดบอรดหนาหอง 
และจัดทีมการประชาสัมพันธการตลาด และมีการตัดชุดเพื่อการประชาสัมพันธเปนทีม 10 คน รวมกับ 
คณะกรรมการบริหาร 

 
นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
นายทศเทพ  บุญทอง 

ผูรับรองรายงานการประชุม 


