
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 4 / 2549 

วันที่ 7  เมษายน  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย  พรหมวัชรานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
3. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
5. นายสุรพงษ    ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
6. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
3. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ ไปราชการ 
4. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  ไปราชการ 
5. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการ 
6. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
 1.  นางสาววิมลักษณ นพศิริ เภสัชกร 5 เภสัชกรรมชุมชน 
 2.  น.ส.นภาพรรณ ปนธรรม นักเทคนิคการแพทย กลุมเทคนิคบริการ 
 3.  นางวธุสิริ ฝนคําอาย พยาบาลวิชาชีพ 7  งานคุณภาพ 
 4.  นางอรวรรณ เจียมจรัสโชติ ทันตแพทย 6  ทันตสาธารณสุข 
 5.  นางอุราพร สิงหเห พยาบาลวิชาชีพ 7  กลุมการพยาบาล 
เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง (แจงโดยคุณอดุลย พรหมวัชรานนท) 

1.1 ขอขอบคุณหัวหนาสวน ที่ดําเนินงานในชวงเดือนมีนาคม  ที่ผานมา ไดดวยดี เชน งานพระธาตุชอแฮเมืองแพร
แหตงหลวง 

1.2 ไขหวัดนก จังหวัดแพรไดรับอนุญาตใหเปดสนามชนไก 4 แหง 
1.3 ยาเสพติด ต้ังดานตรวจจับที่ ต.หวยโรง และขอใหตํารวจ รวมกับผูใหญบานดําเนินการ 
1.4 การรักษาความสงบและเรียบรอย ต้ังคณะกรรมการขึ้นดูแล 
1.5 การทุจริตคอรรับช่ัน ดูแลการจัดซื้อจัดจาง ใหถูกตองตามระเบียบ 
1.6 การเลือกตั้ง สส. สว.  ในเดือนเมษายน 2549 สส.วันที่ 2 สว. วันที่ 19 ขอใหไปใชสิทธิ หากไมไปใหแจงเหตุผล

ภายใน 60 วัน และมีมติใหสอบวินัย 
1.7 งานประเพณีสงกรานตถ้ําผานางคอย ป 2549 วันที่ 13-15 เมษายน 2549 อบต.ทุกแหงรวมจัด เชิญผูวาราชการ

เปนประธานเปด และใหเพิ่มการประชาสัมพันธ  
1.8 การกําหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหทําโดยไมปรับ หากเกินปรับ 500 บาท 
1.9 ขอเชิญรวมเปนเกียรติโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูรอน ป 2549 วันที่ 3 เมษายน วัดวังหมอ เวลา 09.00 น. 
1.10 การลงนามเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย 60 ป จังหวัดแพรที่ศาลากลางจังหวัดแพร 
1.11 เลื่อนการจัดงานวันขาราชการพลเรือน เปนวันที่ 1 กรกฎาคม  



1.12 การเตรียมการจัดงานวันสายใจไทย วันที่ 2 เมษายน ศาลาประชาคมจังหวัดแพร 
1.13 การเตรียมการจัดพิธีวางพวงมาลา วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน สวนสุขภาพ ชุด

ปกติขาว หรือชุดขาราชการแขนยาว 
1.14 ขอความรวมมือประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ 
1.15 การเตรียมการปองกันและแกปญหาภัยแลง 
1.16 การเตรียมการปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต เปาหมายชวง 7 – 16 เมษายน  ตาย 4 บาดเจ็บ 50 คน 
1.17 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย 
1.18 ผลการดําเนินงานโครงการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ ป 49 เบิกจายแลว 35 โครงการ รอยละ 0.72  
1.19 คํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร ทํากับรองนายก และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
1.20 สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังประจําเดือนเมษายน อุจจาระรวง อาหารเปนพิษ บิด ทัยฟอยด พิษสุนัขบา 
1.21 การจัดงานเย็นทั่วลามหาสงกรานตลานนา (แพร) 12-17 เมษายน วันที่ 17 ดําหัวผูวาราชการ 
1.22 ขอเชิญทําบุญสมมงคล พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย อายุครบ 90 ป วันที่ 5 เมษายน เวลา 09.30 ณ วัด

พระบาทมิ่งเมือง 
1.23 โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประสานเบิกตนหญาไดที่ อําเภอ 
1.24 การขยายผลการดําเนินงานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
1.25 การติดตามเงินกูคนพิการ 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร (ประธาน) 
- มอบรางวัล PCU ดีเดน ชอแฮ อ.เมือง หัวเมือง อ.สอง และ ไทรยอย อ.เดนชัย 
- การแตงต้ัง นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน คือ นายแพทยเทพ บุญทอง และ เจาหนาที่บริหารงาน

สาธารณสุข 8 คือ คุณสุทธิพันธ ทองไหล 
- โรงพยาบาลรองกวางไดรับยายพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 ตําแหนง จากรพ.วังช้ิน และอุตรดิตถ และ

ทันตแพทย จากจังหวัดเลย จํานวน 1 ตําแหนง  
2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง ไมมี  
2.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต  

2.2.1 ความกาวหนาโครงการเมกาโปรเจก ไดผานการพิจารณาจาก ครม.แลว รองบประมาณดําเนินการ 
2.2.2 กระทรวงไดแตงต้ัง ผูเชียวชาญดานกฎหมายของเขต 1 จะมาชวยเหลือ 
2.2.3 ประกาศใหกวาวเครือเปนสมุนไพรควบคุม 
2.2.4 เรื่องรองเรียนกรณี การดําเนินการ อวช 7 8 ลาชา รับทราบและจะรีบดําเนินการแกไขปญหา 
2.2.5 สถานการณการเงินการคลัง โรงพยาบาล สถานการณไมคอยดี ใหแตละจังหวัดดําเนินการไปกอน โดย 

จัดสรรเงินชวยโรงพยาบาลลอง วังช้ิน และเดนชัย ประมาณ 2 ลานบาท 
2.2.6 สรุปผลการตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรก จะสรุปในเดือนเมษายน โดยใหกรอกรายงาน E-inspection ให

เรียบรอยในเดือนเมษายน  
2.3 เรื่องจากศาลากลาง   

2.3.1 การลงนามเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย 60 ป จังหวัดแพรที่ศาลากลางจังหวัดแพร 
2.3.2 เชิญชวนใหทองเที่ยวในเมืองไทยใหมากขึ้น 
2.3.3 ราชพิธีในเดือนเมษายน วันพระนั่งเกลา วันขาราชการพลเรือน วันสายใจไทย วันจักรี วันพระนเรศวร  
2.3.4 ขอความรวมมือในการประดับธงตราสัญญาลักษณครองราชย 60 ป 
2.3.5 การเลือกต้ัง สส. และสว. วันที่ 17 ไมหยุด หยุดวันที่ 19 แทน 
2.3.6 การเตรียมการเรื่อง EMS วันที่ 7 ถึง 16 เมษายน เปา ตายไมเกิน 4 บาดเจ็บผูปวยในไมเกิน 54 ราย 
2.3.7 การติดตามโครงการงบประมาณ CEO 49 ขอใหเรงรัดการเบิกจาย 



2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   
2.4.1 สถานการณทางระบาดวิทยา โรคปากเทาเปอย โรคชิกุนคุนยา ที่ระบาดในตางประเทศ 
2.4.2 การประชุมปฏิบัติการเจาหนาที่ สอ. ในการจัดทําฐานขอมูล HCIS 20 เมษายน 2548 ณ สสจ. 
2.4.3 สรุปการจัดผาปายิ้มสวยเสียงใส  
2.4.4  การประกวดผลการดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง เดือนกันยายน โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  

เปดรับสมัคร 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 
2.4.5 การจัดงานอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ วันที่ 7 เมษายน หนาเทศบาลเมืองแพร 
2.4.6 การดําเนินงานปองกันโรคโบทูลิซึ่ม 
2.4.7 แผนปฏิบัติงานตามโครงการ HNQA 
2.4.8 การใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขของครอบครัวครูโรงเรียนเอกชน ถามีครอบครัวครูเอกชนใหมาขึ้น

ทะเบียนที่โรงพยาบาล 
2.4.9 สรุปจัดสรรงบประมาณตรวจประเมินความพิการป 2548 รองกวางไดรับการจัดสรรงบ 59,000 บาท 
2.4.10 ทวงรายงาน PP community base ป 2548   อําเภอรองกวาง 

2.5 เรื่องของสวนราชการ 
2.5.1 โรงพยาบาลแพร  
2.5.2 คปสอ.  

2.6 เรื่องอื่น ๆ  
2.6.1 กระทรวงสงงบลงทุน ให 50 % และจัดสรรใหอําเภอ 50 % ของยอดที่ขอไว 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2549 
  มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 / 2549 

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

  โดยการจัดสรรจะจัดสรรที่สสจ. และใชแนวทางการจัดสรรตาม สิทธิ UC โดยใหแตละแหง คืนเงินใหสสจ. 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
  มติท่ีประชุม  ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 กําหนดการ IS จากโรงพยาบาลสูงเมนในวันที่ 11 เมษายน 2549 ชวงเชาเขาประเมินหนวยงาน

สนับสนุน ชวงบายเขาประเมินหนวยงานบริการ 
5.1.2 การประเมินมาตรฐานสาธารณสุข จากกรมสนับสนุนบริการ 7 หนวยงาน  
5.1.3 การประเมินความเสี่ยง ในโรงพยาบาล เดือน ICD 10 การบันทึกการลงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

และใหกําชับเจาหนาที่ลงบันทึกใหถูกตอง แตถาระบบใหมมาลงแพทยจะเปนผูดําเนินการเอง, การ
ลงสิทธิบัตร, ผูปวยไมจายคาบริการ, ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องผูปวยไมจายคาบริการให UM เปน
เจาภาพ ดําเนินการ 



5.1.4 การประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ระบบการวางขอมูลในโรงพยาบาลยังไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากไมมีเจาภาพที่รับงานชัดเจน และเจาภาพของมาตรฐานก็ยังไมชัดเจน ท่ีประชุม ใหเปน
ความรับผิดชอบของทีม HPH และเปนภาระกิจหนึ่งของทีม 

5.1.5 การรับสมัครผูสนใจมาปฏิบัติงานตําแหนงผูจัดการคุณภาพแทนคุณวธุสิริ ฝนค้ําอาย ซึ่งจะยาย
ติดตามสามี ท่ีประชุม มีติใหคุณอุราพร สิงหเห ซึ่งสมัครเขารับตําแหนงนี้ ปฏิบัติงานแทน 

  
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

      5.2.1  แจงรายการวัสดุกอสรางหองน้ําญาติผูปวย  ที่ราคาสูงขึ้น เปน 65,000 บาท จากเดิม 40,000 บาท 
เนื่องจากราคาขึ้น และประเมินไมถูกตอง ท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการ 

5.2.2  ขอเสนอจัด พขร.สํารองขึ้นปฏิบัติงานเสริมในชวงเทศกาลสงกรานต  13- 16     เม.ย.2549   
 ท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการใหเบิกจายเปน 250 บาท/เวร 

 5.2.3  เรื่องพิจารณาลูกจางถูกรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ โดยผูรองเรียนเสนอใหคณะกรรมการ 
พิจารณาดําเนินการ ท่ีประชุม เห็นควรใหคุณศรีไพร ใจวรรณ ไปปฏิบัติงานที่งานจายกลางเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการ PCU  

5.2.4  ขอหารือเรื่องจัดงานสรงน้ําพระ และรดน้ําดําหัวผูอํานวยการ ท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการวันที่ 
18 เมษายน ชวงบาย งานบริหารทั่วไปเปนเจาภาพจัดงาน 

5.3  ฝายแผนงานและประเมินผล  
5.3.1 รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริการ ลาชาไปประมาณ 2 สัปดาห 

เนื่องจากเพิ่มการศึกษาดูงาน คาดดําเนินการไดตามระบบในเดือนพฤษภาคม  
5.3.2  สถานการณดานการเงินโรงพยาบาล เดือน มีนาคม 2549 เงินคงเหลือประมาณ 3 ลาน หนี้สิน

ประมาณ 5 ลาน จายรวม 6 เดือน 9 ลาน รับรวม 11 ลาน อยูไดไปอีก 4 เดือนหากไมไดรับการจัดสรรเงิน UC  
5.3.3  การประเมินการใชงานระบบ E-Office เดือนมีนาคม 2549 การเขาถึง 94.77 ทันเวลา 33.67 จะ

ประเมินเพิ่มเติมในเรื่องคุณภาพ และ หามาตรการใหทันเวลามากขึ้น 
5.3.4  การใหบริการ ผูปวยนอกสิทธิ ขาราชการบํานาญ และ โรคตอเนื่อง แจงเริ่มมีการมาใชสิทธิ และ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ER OPD และหองเก็บเงิน แลว 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.4  กลุมการพยาบาล 

       5.4.1  การดําเนินงานตามมาตรการปองกันความรุนแรงในเด็กและสตรี จัดตั้งศูนยพ่ึงได ที่โรงพยาบาล
โดยมีคุณสุปวีณ ธนอัศวนนท เปนผูประสานงานรับผิดชอบโครงการ ท่ีประชุม ใหดําเนินการเบื้องตนตามที่
ทีมประชุม ไปกอน 
 5.4.2  การใหบริการผูปวยโรคเบาหวาน ตามโครงการของการ สปสช. ท่ีประชุมใหดําเนินการไดเลยแต
การเบิกจายเงินจะประสานงานในรายละเอียดอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 6.1  กลุมเวช ประสานเรื่องการทําสะอาดอุปกรณ ของ PCU ท่ีประชุม มีมติให งานจายกลางดําเนินการ
เนื่องจาก จัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมใหแลว และเปนนโยบายของ IC  
 6.2  กลุมเวช หารือประธานการประชุม คปสอ. เห็นควร เสนอใหคุณภูวดล ปนแกว ดําเนินการไปกอน และ
ขอนายแพทยสุรพงษ ดีพอ รวมประชุมในนามของโรงยาบาล ในการประชุม 



 6.3  กลุมเวช สํานักงาน CUP ของโตะของสํานักงานคืน จัดซื้อโตะใหมใหคุณกัลยา สิงหเห ท่ีประชุม 
เห็นชอบใหซื้อทดแทน 
 6.4  ฝายแผนงาน การขึ้นทะเบียนสิทธิขาราชการ เดือน ตุลาคม 2549 ใหคุณอนุสรณ ประสารยา  และคุณ
ทิพากร ไดพร ดําเนินการ เก็บหลักฐานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขึ้นทะเบียน 
 6.5  PCT หารือเรื่องการจัดหาสถานที่ในการบริการผูปวยวัณโรค ที่ประชุม เห็นชอบให งานบริหาร
ดําเนินการกั้นหองบริเวณ ลานเอนกประสงค โดยใชอุปกรณกั้นหองสําเร็จรูป  
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