
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 5 /  2548 

วันที่  9 พฤษภาคม  2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
4. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
5. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
6. นางภัทรียา พอจิต  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูท่ีไมมาประชุม 
1.     นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  ลาศึกษาตอ 

ครอบครัวและชุมชน 
 2.     นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   ลาศึกษาตอ 

3.     นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  ลาพัก 
4. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 แทน 
 2.  นางวธุสิริ  ฝนคําอาย  พยาบาลวิชาชีพ 7   งานคุณภาพ 
 3.  นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   แทน 
 4.  นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   แทน 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.     เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  ไมมี  
2.     เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ป 2548-2551 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได
ช้ีแจง เนนเมืองไทยแข็งแรง รายละเอียด นําเสนอทางระบบ E office 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แผนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล โดยเปน
การเสริมสรางสุขภาพของประชาชน 
 2.3 โครงการ  Healthy  Thailand  ใหทุกอําเภอรีบสงขอมูลเพื่อรับการประเมินจากบริษัทเอกชน ในรอบครึ่งป 
 2.4 สถานการณทางระบาดวิทยา  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  อําเภอลอง สูงที่สูด รองกวาง จํานวน  2 ราย  ฝาก
ใหดําเนินการควบคุมโรคใหเปนไปตามแนวทางที่ถูกตอง เพื่อไมใหเกิดผูปวยรายที่ 2  โดยเนนการควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย และ PCT ใหดําเนินการตามแนวทางที่กระทรวงแนะนําโดยเครงครัด ใหสามารถแยกโรคใหถูกตองและชัดเจนที่สุด 
 2.5 การรายงานขอมูล E –Healthy  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ มีการพัฒนาเวป และตัวระบบปฏิบัติการ ซึ่งยัง
ไมเรียบรอย 
 2.6 การแจงขาวการเกิดโรคระบาดและสาธารณภัย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  เมื่องเกิดเหตุระบาดของโรค 
หรืออุบัติเหตุหมู เชน โรคไขหวัดนก วันปกติใหแจงเขาที่กลุมยุทธศาสตร วันหยุด นอก เวลา ใหโทรแจง 054511145 ตอ 
130 หรือโทรเขามือถือ นพ.สสจ. หรือ ผชชว.  



 2.7 ติดตามการดําเนินงานโครงการสงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน OTOP กลุมงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข  ใหดําเนินการตามแนวทางของผูวา CEO 
 2.8 อบรมครูพ่ีเลี้ยงศูนยเด็กเล็กจังหวัดแพร  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ จัดวันที่ 25 พ.ค. 2548 
 2.9 การสงหลักฐานการเบิกจายโครงการใหวัคซีนโปลิโอในเด็กอายุตํ่ากวา 5ป  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
 2.10 การประชุมระดับหวัหนาสวนราชการ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ การประชุมการปองกัน DHF โดยจะมี
รายละเอียดแจงเพื่อเขารวมประชุมอีกครั้ง 
 2.11 การเบิกจายงบประมาณไขหวัดนกสําหรับ อสม. กลุมงานสนับสนุนวิชาการ รายละเอียดใหสสอ.ดําเนินการ  
 2.12 การเบิกงบสงเสริมปองกัน กลุมงานประกันสุขภาพ จะมีการดึงงบทุก ๆ สงที่เกี่ยวของ ใหเขามารวมเปนงบ 
PP เพื่อใหสามารถจัดสรรเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของงบประมาณ ได เพื่อมิให จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
นําไปใชผิดวัตถุประสงค โดยจะดําเนินการในป 2549  
 2.13 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  กลุมงานประกันสุขภาพ ตัวเลขที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมประชาสงเคราะห ซึ่งไมตรงกับกระทรวงสาธารณสุข จึงยังมีการปรับปรุงจํานวนผูพิการเพื่อจัดสรรเงิน 
 2.14 การรายงานขอมูลตามแบบรายงาน 0110 รง. 5 กลุมงานประกันสุขภาพ จะนําขอมูลไปใชในการจัดสรรเงิน 
CF จึงเรงรัดการจัดทําขอมูลใหทันเวลา และถูกตอง 
 2.15  วาระอื่น ๆ  
  2.15.1  การมาปฏิบัติราชการนอกเวลาของเจาหนาที่ ในชวงวันหยุดสงกรานต ใหสามารถเบิกเงิน
คาตอบแทนเปน 2 เทา   
  2.15.2  การปฏิบัติงานของอนุมัติให พอบานเมืองลอง ไป สอง ยาย วังช้ินและหนองมวงไขไปที่เดิม    
  2.15.3  แตงตั้งนายแพทยผูอํานวยใหม 2 ทาน คือ ที่วังช้ิน และหนองมวงไข 
  2.15.4  เนนใหอําเภอสงขอมูล และตรวจสอบตัวช้ีวัดใหเปนไปตามแผน ในโครงการอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย และสงภายในวันที่ 20 พ.ค. 2548  
  2.15.5  เรื่องอาหารปลอดภัย ในสวนของสารเรงเนื้อแดง ยังเปนปญหาในแตละจังหวัดอยู  
  2.15.6  ปญหาเรื่องครีมอกเดง ของปลอม โดยยี่ฮอ จะแจงรายละเอียดมาอีกครั้ง 
  2.15.7  กระทรวงสาธารณสุขจะจัดรณรงคสุขภาพครั้งใหญเพื่อฉลองการครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษา
ของสมเด็จพระเจาอยูหัว ในป 2549 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2548 
 มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4 / 2548 
 เฉพาะ ผูปวยที่นอน สามารถเบิกคาตรวจอุจจาระจากสสจ.ได 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 การตั้งกระทู และ การตอบคําถามในเวปบอรดของโรงพยาบาล ขอใหใชความสุภาพในการนําเสนอ เพื่อความ
สามัคคี และขอใหผูดูแลเนนการตรวจสอบใหเปนไปตามครรลอง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 

5.1.1 การเขารวมประชุม ระดับภาค มีผูสนใจเขารวมประชุม 2 ทาน และสงเรื่องเขานําเสนอ 1 เรื่อง 
คือการใชงานระบบ e-office หากตองไปนําเสนอเรื่องดังกลาวอาจนําเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขา
รวมประชุมดวยอีก 1 ทาน 

5.1.2 การดําเนินการมาตรฐานบริการสาธารณสุข จะมอบโลใหจังหวัดแพร แตต้ังทําการประเมิน
ตามมาตรฐานอีกครั้ง โดยใหแตละแหงใหสงการประเมินตัวเองภายในวันที่ 10 พ.ค. 2548 

5.1.3 การรับการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากพยูน ในวันที่ 12 พ.ค. 2548 โดยเริ่มตั้งแต เวลา 
10.00 น. จํานวน 40 คน เลี้ยง โดย FA เปนผูประสานงานและรับการศึกษาดูงาน ประเด็นการ
เช่ือมโยงคุณภาพ HA HPH  

5.1.4 โรงพยาบาลจักราช ขอศึกษาดูงานในวันที่ 8 มิถุนายน 2548 
5.1.5 การรองเรียนสวนใหญเรื่องการทํางานไมตรงเวลา เรื่องการการบริการ และมีเรื่องการ

รองเรียนถึงสสจ.แพร และมีขอรองเรียนเรื่องการไมมีรานอาหารบริการแกผูมารับบริการ 
5.1.6 การจัดเวที TQA เพื่อใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการดําเนินการ ในวันที่ 18 พ.ค. 2548 ชวงบาย 
5.1.7 การดําเนินการตามการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่ตามแนวทาง กพ. ซึ่งจะศึกษาขอมูล

เพื่อ นํามาดําเนินการอีกครั้ง 
5.1.8 การครบรอบ 1 ป ของการประเมิน  HA และ HPH ซึ่งอาจมีการประเมินจาก พรพ. ซึ่งขอให

หนวยงานตาง ๆ ปรับปรุง และติดตามงานที่ตองปรับตาม  
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

5.2  ฝายแผนงานและประเมิน 
5.2.1  ระบบการบันทึก ปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ กิจกรรม ของโรงพยาบาล และของฝายและกลุมงาน 
 เพื่อใหสามารถประชาสัมพันธ กิจกรรมบริการของโรงพยาบาลและ หนวยงาน 
มติท่ีประชุม   ดําเนินการตามที่เสนอ โดยทํา 2 สวน ภายนอก และภายในโรงพยาบาล   

5.3 กลุมการพยาบาล 
5.5.1 การประชุมและขอตกลงของกรรมการอาหาร ใหดําเนินการประมูลใหบริการอาหารผูปวยจากผู

ใหบริการรายใหม 
  มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 5.4  ฝายบริหารทั่วไป 

 5.4.1 การออกใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
ขอมูลราคายาไมครบ 

 มติท่ีประชุม  จัดทําหนังสือขอความรวมมือทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5.4.2 การรับเงินคาไมปฏิบัติงานเวชกรรมสวนตัวของแพทย 2 ทาน ที่มาปฏิบัติงานใหม  
มติท่ีประชุม  ใหดําเนินการตามระเบียบ 

5.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
5.5.1 การยืมเงินเพื่อใชจายในโครงการจัดทําผลิตภัณฑ สมุนไพร 
5.5.2 ฝายไดรับเจาหนาที่มาฝกปฏิบัติงานเรื่องแพทยแผนไทย จํานวน 1 ทาน เปนเวลา 6 เดือน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
คณะกรรมการ IC ขออนุมัติปรับปรุงระบบน้ําดื่มภายในโรงพยาบาล เนื่องจากผลการตรวจน้ําดื่มพบ แคลเซียมคา

บอเนต เกินคามาตรฐาน  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ โดยใหหาขอมูลเพิ่มเติมในการจัดซื้อ 
 

 
      
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


