
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  4 / 2550 

วันท่ี 11 เมษายน 2550 
ณ หองประชมุโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวมิ่งขวญั ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
5. นส.ประภัสสร กอนแกว หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน กรรมการ 
6.  นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5  กรรมการ 
7. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชต ิ หัวหนาฝายทนัตสาธารณสุข กรรมการ 
8. นางอุราพร  สิงหเห  งานคุณภาพ   กรรมการ 
9. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
10. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ กรรมการ 
11. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานฯ กรรมการเลขานุการ 

ผูไมเขาประชมุ 
1. นายพภิพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ติดราชการ 
2. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ติดราชการ 
3. นายณัฎฐธนิน เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ติดราชการ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เร่ืองจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 การจัดจดุตรวจเพื่อบริการประชาชน และรณรงคลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต  จัด 2 จุด คือ             
ต.รองเข็ม และ ต.ไผโทน โดยดําเนินการตั้งแต วนัที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2550    

2. เร่ืองจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 ที่ประชุมจังหวัดเนนการดําเนินงานตามโครงการจิตอาสา โดยใหดําเนนิการทั้งในสถานบริการและ

ในชมุชน  
2.2 โรงการสายใยรัก ในโรงพยาบาลใหสมัครเขาโครงการ ซ่ึงมีระดับ ทองแดง เงิน และทอง 
2.3 การเฝาระวังโรคไขเลือดออก เนนใหโรงพยาบาลควบคมุลูกน้ํายุงลาย โดยให สํารวจคา CI และให

มีคา= 0 
2.4 สถานการณโรคติดตอ ยังคงมีการระบาดของโรค อุจจาระรวง สุกใส และ อาหารเปนพิษ  
2.5 การรองเรียนของผูรับบริการมีแนวโนมมากขึ้น และมใีนทุกวิชาชีพ เนือ่งจากการศึกษาที่สูงขึ้น 

และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทําใหเจาหนาแตละวชิาชีพตองระมดัระวังในการปฏิบัติงานขึ้น 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2550 
  มติท่ีประชุม  
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 3 / 2550 
 ติดตามเรื่องโครงการจิตอาสา ดําเนินการคืบหนาเพยีงใด ช้ีแจงโดยคณุอุราพร สิงหเห วา ได
ดําเนินการทั้งในโรงพยาบาลเกี่ยวกับ 
  มติท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองท่ีประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 การประชุมสัมมนาขอใหเจาหนาที่แตละฝาย ขอใหในเรื่องใหทีม HRD พิจารณากอนการไปดวย 
เนื่องจากบางครั้งมีเจาหนาทีบ่างทาน ไปสัมมนาซ้ําเรื่องเดิม และไมสามารถมีผูปฏิบัติงานแทน ทําใหเกิด
ปญหาดอยประสิทธิภาพในการดําเนนิการ ที่ประชุม เหน็ชอบใหทีม HRD ดําเนนิการ เพื่อวางระบบให
รัดกุมยิ่งขึ้น โดยใหจัดเก็บขอมูลการเขารวมอบรมกอนไป และเก็บคาใชจายกอนไปอบรมเพื่อพิจาณาให
เชื่อมโยงถึงการงบประมาณ และใหเนนการพิจารณาในกรณีหนวยงานสงเขาประชุม(อบรมโดยนโยบาย) 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคณุภาพ 
5.1.1 การติดตามเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง จากพรพ.  นัดหมายเขาเยีย่มครั้งตอไป แตไมมี

กําหนดโดยใหทีมตาง ๆ เขารับการเยี่ยมทัง้หมด จํานวน 3 วัน เหมือนกําหนดเดิมที่ พรพ.เยีย่ม และใหสง
เอกสารที่ปรับปรุงใหมีความเชื่อมโยงตอเนือ่ง กันในทมีตาง ๆ มากยิ่งขึน้โดยเฉพาะทมีนํา ซ่ึงยังไมเห็น
ผลลัพธในการดําเนินการ ท่ีประชมุ  ใหทมีดําเนินการและรอการนัดหมายจาก พรพ.เพื่อเขาเยีย่ม 

5.1.2 มาตรฐานสาธารณสุข ไดมาประเมินที่ รพ.รองกวาง และพบหองตรวจครรภไม
เหมาะสมในการใหบริการ จงึเสนอเพื่อพิจารณาจัดบริการที่หองกายภาพ เพื่อความเหมาะสมในการบริการ
ตอผูปวยยิ่งขึน้ และปรับปรงุบริเวณตาง ๆ ที่ไดใหคําแนะน้ําไว ท่ีประชุม เหน็ควรใหดําเนนิการได 

5.2 งานบริหารทั่วไป 
5.2.1 การเพิ่มอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ตามระเบียบซึง่

โรงพยาบาลรองกวางไดดําเนินการขึ้นคาจางเกินขัน้ต่ําของระเบียบแลว  ท่ีประชุม รับทราบ 
5.2.2 พิจารณาพฤตกิรรมเจาหนาที่ กรณีใชรถยนตโดยไมไดรับอนุญาต ที่ประชุม ใหบนัทกึ

ไวเปนหลักฐานการกระทําผิดไว 
5.2.3 การจัดประเพณีรดน้ําดําหวั ผูอํานวยการ ที่ประชุม วันที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 11.30 

น. หองพลอยไพลิน เล้ียงอาหารกลางวัน และประชุมประจําเดือนดวย 
5.3 กลุมงานเวชปฏิบัติครัวครอบและชุมชุน 

5.3.1 หารือเพื่อหาเจาหนาที่ปฏิบัตทิดแทนเจาหนาที่รองเข็มที่ยายไปปฏิบัติงาน ที่สอ.หวย
โรง โดยเสนอที่จะใหคุณสําราญ กาศสุวรรณ ปฏิบัติงานแทนคุณวิรุท แสนขัน และใหคุณวีระชัย จติร
ประสารปฏิบัติงานแทนคณุสําราญ  โดยใหมอบหมายงานกันใหเรียบรอยเมื่อพรอมใหปฏิบัติงานแทนกนั
ได ที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
6.1 สถานการณทางการเงินของโรงพยาบาล ในเดือน มนีาคม 2550 มีความคลองตัว และสามารถ

จายหนี้สินที่คางอยูและคาใชจายของโรงพยาบาลไดทั้งหมด คือ สถานการณทางการเงินอยูในสถานการณด ี
6.2 การตรวจสอบการเบิกจายเงนิตามโครงการจายตรง ผูรับบริการเรื้อรังเดิมไมสามารถเบิกจาย

ได เนื่องจากสทิธิไมไดรับการอนุมัติ จากกรมบัญชีกลาง จึงใหผูปวยกลุมดังกลาวไมสามารถใชสิทธิ ที่
ประชุม รับทราบ และแจงใหทําหนังสือแจงแกผูปวยทราบเพื่อดําเนนิการปรับปรุงสิทธิ และใหกลับมาขึ้น
ทะเบียนอีก คร้ัง และกรณีทีผู่รับบริการไมนําบัตรสิทธิมา ใหใชบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อ ตรวจสอบ
สิทธิ ใหสามารถใชสิทธิได โดยยดึหลักผูปวยเปนจุดศนูยกลางในการบริการ 

6.3 มติการเบิกคาที่พัก เหมาจาย 500 บาท ไมใชใบเสร็จรับเงนิ หองเดีย่ว 1200 บาท หองคู 750 
บาท/คน โดยใชใบเสร็จรับเงนิ 
 
ผูบันทึกรายงานการประชุม นายกฤษณ  บญุอริยเทพ 


