
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 4 /  2548 

วันที่  8 เมษายน  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 
 2.     เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผูเขาชวยเหลือ จังหวัดที่ประสบภัยจากซึนามิ ที่จังหวัด พังงา 

  การโยกยายเจาหนาที่ โรงพยาบาลรองกวาง ไดแพทย มาปฏิบัติงานแทน จํานวน 2 คน พยาบาล ได 
พยาบาล 3 คน จากโรงพยาบาลลอง 1 คน จบมาบรรจุใหม 2 คน และไดรับยายพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดอุตรดิตถ 
จํานวน 1   
 การจัดสรรงบ UC ลวงหนา จะจัดสรรตามปริมาณบัตรกอนเพื่อเพิ่มสภาพคลอง แตจะจัดสรรใหมอีกครั้ง 
 แตงตั้งเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 8 ใหม ตําแหนงรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

 -  นโยบายรัฐบาลเพื่อนํามาบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติการ  4  ป(2548-2551)  มีเอกสารให   
2.1 ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัด Health Promotion ของ UN เดือนสิงหาคม 2548 
2.2 การเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังของสถานบริการอยางเขมงดขึ้น 
2.3 การประสานนโยบายกับมหาดไทย  3  เรื่อง  อาหารปลอดภัย,  ยาเสพติด,  ไขหวัดนก 
2.4 กรมการแพทยแจงเรื่องผานผูบริหาร  จายคารายหัวจาก  UC  ตามจํานวนผูพิการ  แตยังมีปญหาเรื่องคํา

จํากัดความของสาธารณสุข  กับกระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งจะมีการตกลงกันอีก
ครั้ง   

2.5 สคร.10  แจงจะมีการแพรระบาดของมีไขเลือดออกสูงสุด  จังหวัดแพร 
2.6 เสนอแนะใหมีการจัดตั้งศูนยออทิติกในโรงพยาบาลจังหวัด 
2.7 ผลการนิเทศงานของการบริหารเวชภัณฑแตละจังหวัดมีการดําเนินการไมเหมือนกัน ทําใหไมสามารถ

ประเมินโครงการได   
 2.8  เร่ืองแจงจาก นายแพทยกิตตินันท    



2.8.1  เกณฑคงคาง  ทําแผนงานทั้งอําเภอ  นาจะมีผูที่รับผิดชอบในภาพรวมของ อําเภอ (ฝากกฤษณ
นําเขาที่ประชุม คปสอ. 

  2.8.2  เอกสาร  เรื่อง  E documents   ขัดของตองรีบบอกทันที  
  2.8.3   การลงขอมูล   E Healthy  Thailand  ระดับประเทศมีปญหา  สงไวกอนที่  สสจ.  (เหมือนเดิม) 
  2.8.4   สํารวจครุภัณฑของ  รพ.  ใหตรวจสอบใน  Web ดวย เพื่อความถูกตองดวย 

 2.9   การปรับคาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข  ผายบริหารทั่วไป 
  -  ประชุมวันที่  7  เมษายน  2548  สง  12  เมษายน  2548    สงกลับในวันที่ 18 เมษายน 2548 ให
ตรวจสอบและสงกลับ เพื่อสงให กระทรวงตอไป และใหแตละหนวยงานดําเนินการใหเจาหนาที่ไดรับประโยชน
สูงสุด และดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนด 

  2.10  สถานการณทางระบาดวิทยา  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  มีเอกสาร มีประเด็นโรคไขเลือดออก 
  2.11  สงสรุปตรวจสอบขอมูล  จปฐ.  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  มีหนังสือแจงมาอีกครั้ง 
  2.12  การดําเนินการเฝาระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุชวงสงกรานต  วันที่  8-17  เมษายน  2548  

 (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  ใหใชแนวทางเหมือนเทศกาลปใหม ที่ผานมา และมีการประชาสัมพันธ EMS 
เบอร 1169 โดยมีรายละเอียด 6 เรื่อง อุบัติเหตุ ซ็อก คลอดลูกฉุกเฉิน ตกเลือด หมดสติ ผูปวยหอบ หยุดหายใจ
แนนหนาอก และใหโรงพยาบาลรองกวางจัดกิจกรรมตามมาตรการ EMS ดวย อําเภอรองกวางตั้งหนวย 2 จุด ที่
หนาโรงเรียนรองกวางอนุสรณ และตําบลไผโทน โดยไมมีนโยบายใหพยาบาลไปประจําหนวย 

2.13  การดําเนินการจัดหาเวชภัณฑรวมจังหวัดแพร  กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
 -  ผลของสัญญา  30  กันยายน  2548  มีเอกสาร   
2.14  การดําเนินการโครงการ  Food  safety   กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โรงพยาบาลรอง

กวางไมไดสงรายงานการตรวจผลิตภัณฑ 
การตรวจทางหองปฏิบัติการผูปวยเพื่อหาเช้ืออหิวาตกโรค  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ ใหสถานบริการ
แตละแหงตรวจ 

  -  1  มีนาคม  -  มิถุนายน                     เบิกกับ  สสจ.  
2.15 การคัดเลือกศูนยสุขภาพชุมชนดีเดน  กลุมงานประกันสุขภาพ   
 -  สง  สสจ.  8  เมษายน  2548     
2.16  การพัฒนา  PCU  คุณภาพมาตรฐาน  กลุมงานประกันสุขภาพ   
2.17   เรื่องแพทยแผนไทยตามโครงการ  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  โรงพยาบาลรองกวางจะมีการพัฒนา

ในป 2549 
  เร่ืองสวนราชการ   
 โรงพยาบาลแพร  ทีม  ER ขอความรวมมือฉีดแอนตี้ซีรัม เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลแพร 
 การสั่งรักษาในการโรคที่ตองใชยา amphotericin B โดยใหแพทยรพ.แพรจายยาตามแผนการรักษาจนครบ แต
สามารถใหโรงพยาบาลชุมชนมา ใหการรักษาตอเนื่องจากการจายยาของโรงพยาบาลแพรได แตถาหากโรงพยาบาลชุมชน
เปนผูวางแผนการรักษาเองก็ใหดําเนินการ 
 ศตม.     ที่  9.1  แพร   
 คปสอ.     
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2548 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 



 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 / 2548 
 มติที่ประชุม ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 มติที่ประชุม ไมมีเรื่องแจง 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ โรงพยาบาลเนื่องในวาระไดรับการรับรองคุณภาพ  

 สามารถดําเนินงานตามที่ต้ังวัตถุประสงคไว และไดรับประโยชนในเรื่องขอปรับปรุงตาง ๆ ของโรงพยาบาลเปน
อยางดี ทั้งสามารถเชิญชวนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การขอรับเงินพิเศษสําหรับทันตแพทยของนางอรวรรณ เจียมจรัสโชติ สงเรื่องกอนที่จะรับ 30 วัน 
มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการ 
5.2.2 การรับยายลูกจางชั่วคราวจากโรงพยาบาลลอง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2.3 การติดตั้งโทรศัพทภายในแทนเครื่องเกาที่ชํารุดบอย   
มติท่ีประชุม ใหชะลอไปกอนและใหนําขอมูลการใชบรกิารมาเสนออีกครั้ง 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
5.3.1   สรุปผลการรวมจัดทํา TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการ สถานบริการ ซึ่งจะมี
รายละเอียดในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลรองกวาง อีกครั้งซึ่งคงจะประมาณเดือนมิถุนายน 
5.3.2  การใชระบบการทํางานแบบอิเลคโทรนิค ซี่งจะมีการเพิ่มระบบการทํางานเขาไปอกี แตตอง ทดลอง
และแจงใหเจาหนาที่ทราบเปนเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจตองอาศัยเวลา และการทดลองเปนระยะ ๆ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.4  ฝายทันตสาธารณสุข 
5.4.1 การจัดการแขงขันเปตองของทีมนักกีฬาเปตอง รพ.รองกวาง วันที่ 12 เมษายน 48 เวลา 14.00 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
6.1รายงาน RW ของโรงพยาบาลรองกวาง ซึ่งมีการปรับปรุง ตามการวินิจฉัยของแพทย และเกี่ยวของกับการรับผูปวยไว
เปนผูปวยในซึ่งทาง PCT จะนําเรื่องนี้ไปหารืออีกครั้ง 
6.2 กลุมงานเทคนิคบริการ แจงนโยบาย การตรวจ ทาลาสซีเมีย ตรวจMCV ในการคัดกรองผูปวยโรคทาลาซีเมีย 
6.3 ทบทวนมาตรการรับบริการ ไขหวัดนก ซึ่ง มีประเด็นที่ตองการใหไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองและเครงครัด ซึ่งจะ
ทบทวนอีกครั้งใน PCT เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตอไป 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 



                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


