
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 5 / 2549 

วันที่ 8  พฤษภาคม  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นายอดุลย  พรหมวัชรานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
5. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
6. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
7. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
8. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
9. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4.     กรรมการ 
10. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นายสุรพงษ ดีพอ  นายแพทย 5   ปฏิบัติราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 ขอขอบคุณหัวหนาสวน ที่ดําเนินงานในชวงเดือนมีนาคม  ที่ผานมา ไดดวยดี เชน งานเลือกตั้ง สส. สว. 
1.2 ยายขาราชการ พันตรี วสุศักดิ์ แพรงาม สัสดีอําเภอรองกวาง ไปจังหวัดอุดรธานี วันที่ 1 พ.ค. 2549 
1.3 ยาเสพติดระบาดมาจากจังหวัดนาน เดือนมีนาคม ที่ผานมา จับได 15 ราย  
1.4 ขอรับบริจาคโลหิต วันที่ 2 พ.ค. 2549 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ศาลาประชาคม 
1.5 การจัดงานจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย 60 ป อําเภอรองกวาง ปลูกตนไม วันที่ 11 พฤษภาคม บริเวณ

ปาชาปาสเลียม เดินขบวน วันที่ 9 มิถุนายน เขารวมเวลา 18.00 น. เริ่มสนามทิศเหนือ จนถึงเทศบาล แตงกาย
ปกติขาว ชุดไทย หรือสุภาพ ขอสนับสนุน พยาบาลในงานดวย  จัดทําซุมลิมพระเกียรติบริเวณหนาสวนราชการ 

1.6 ขอเชิญบริจาคเงิน กองทุน 60 ป ครองราชย อําเภอจะทําหนังสือมาอีกครั้ง 
1.7 รายงานผลการปฏิบัติงานการรณรงคปองกันอุบัติภัยในชวงสงกรานต ไมมีผูเสียชีวิตในจังหวัดแพร 
1.8 การรวมมือเขารวมโครงการ วันละหนึ่งบาทรวมน้ําใจดับไฟใต ให รวมบริจาคเงินใหนายหลวง โดยมีกลอง

บริจาคมาที่โรงพยาบาล เริ่ม เมษายน ถึง มิถุนายน  
1.9 ประชุมครั้งตอไปที่โรงเรียบรองกวางอนุสรณ วันที่ มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 น. 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง ไมมี  
2.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต  

2.2.1 เรงรัดการเบิกจายเงินตามโครงการฟนใสยิ้มสวย 
2.2.2 เรงรัดการดําเนินการโปลิโอตามเปาหมาย 
2.2.3 ตรวจราชการรอบสอง วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2549 
2.2.4 จังหวัดพะเยาเปนเจาภาพ ในการประชุมสรุปการนเทศเขต 
2.2.5 โครงการสาธารณสุขใกลบาน ใกลใจ ศูนยแพทยชุมชน และ PCU ตัวอยาง 



2.2.6 การประเมินมาตรฐานสาธารณสุข เปาหมาย 4 แหง 
2.2.7 ผูปวยโบทูลิซึ่ม  จังหวัดนาน จํานวน 209 ราย ไมมีผูเสียชีวิต 

2.3 เรื่องจากศาลากลาง   
2.3.1 กรมบัญชีกลางจะมีการจายตรงถึงเจาหนาที่โดยไมผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยจะมีการสง

รายการหักเงินเดือนโดยการกรอกรายการผานระบบตรงไปยังกรมบัญชีกลาง เริ่ม ตุลาคม 2549  
2.3.2 ขาราชการยายมาใหม  
2.3.3 การจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติครองราชย 60 ป 
2.3.4 ยกระดับวัดพระธาตุชอแฮ เปนวัดอารามหลวง  
2.3.5 ผูวาราชการจังหวัดแพร แจงขอบคุณ ทุกทานที่รวมมือรณรงคไดอันดับ 1 ในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ในชวงสงกรานต 
2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   

2.4.1 สถานการณทางระบาดวิทยา โรคไขเลือดออก อําเภอสอง สูงสุด 11 ราย  
2.4.2 สรุปความกาวหนาการดําเนินโครงการฐานขอมูล HCIS  
2.4.3 ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร  
2.4.4 การคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป สสอ.สอง ใหมีการสอบคัดเลือก สสอ.

รองกวางใหมีการรับยายกอน 
2.4.5 การสงรายงานสํารวจรานขายของชํา 
2.4.6 การมอบประกาศณียบัตรแพทยแผนไทย  
2.4.7 การประเมินมาตรฐานการจัดบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ 
2.4.8 การประเมินผลการปองกันควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จะสุมออกมาตรวจ 
2.4.9 การจัดทําแบบรายงานคงคลัง ในการเตรียมความพรอมเพื่อรับโรคติดตออุบัติใหม จะมีเอกสารตามมาอีก

ครั้ง  
2.4.10 การประชุมสัมมานาโครงการเมือแพรแข็งแรง คณะทํางานชมรมสาธารณสุข จะเขามาประเมินเพื่อ

ประกวดในระดับเขต 
2.4.11 การเบิกงบประมาณโครงการปองกันควบคุมโรคติดตอ ป 2549 อําเภอละ 5000 บาท 
2.4.12 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณการบําบัดยาเสพติด 
2.4.13 การจัดสรรเงิน P&P Community based ครั้งที่ 2/2549 เอกสารจัดสงใหรพ.แลว 

2.5 เรื่องของสวนราชการ 
2.5.1 โรงพยาบาลแพร โครงการโมเดอรไนซฮอสพิทอร ตามหัวมุมเมืองตาง ๆ จะเริ่มดําเนินการมิถุนายน 

โครงการ 2 ป เพื่อลดความแออัดของ OPD โรงพยาบาลแพร  
2.5.2 การจัดสรรเงินใหม โดยแยกเงิน OPD และ IPD ออกเพื่อการจัดสรร แทนการจัดสรรตามรายหัว โดย IPD 

ใชระบบ DRG RW และหักเงินเดือนที่จังหวัด รายละเอียดจะสงมาใหทราบอีกครั้ง 
2.5.3 สตม.91 ถาในอําเภอที่มีเครื่องพนที่ชะรุด ขอใหประสานเพื่อซอมแซมได 
2.5.4 คปสอ.  

2.6 เรื่องอื่น ๆ  
2.6.1 การจัดจางพยาบาลทุนใหม ที่โรงพยาบาลลอง ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 3 ตําแหนง  
2.6.2 โครงการตรวจคัดกรองขาราชการ และประกันสังคม กําลังดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลแพร 

เพื่อรับดําเนินการในกลุมของสิทธิประกันสังคม 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2549 
  มติท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4 / 2549 
  5.2.3  เรื่องพิจารณาลูกจางถูกรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ โดยผูรองเรียนเสนอใหคณะกรรมการ 
พิจารณาดําเนินการ  ท่ีประชุม ใหหัวหนาฝายบริหารทั่วไปพิจารณาอีกครั้ง  
  5.4.2  การใหบริการผูปวยโรคเบาหวาน ตามโครงการของการ สปสช. ฝายการพยาบาล ไดดําเนินการสง
แผนงานไปแลว  
  5.1.3  ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องผูปวยไมจายคาบริการให UM เปนเจาภาพ ดําเนินการ UM  ไปหารือและ
ไดขอสรุป คือผูปวยใบรับรองแพทย เปนสวนใหญ หองฟนที่ไมไดใหหัตถการก็จะ ยกเลิกการจายเงินมาให 
  6.1  กลุมเวชฯ ประสานใหงานจายกลาง ใชวิธี บรรจุซอง ปราศจากเชื้อ ในกรณี เข็มเย็บแผล แทนการหอ
ดวยผาแลว 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
  ผูอํานวยการแนะตัว ใหที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน และแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานที่ยึดผูปวยเปนจุดศูนยกลาง 
  มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 การประเมินมาตรฐานสาธารณสุข จากกรมสนับสนุนบริการ 7 หนวยงาน  วัน 25 พ.ค. 2549 

  มติท่ีประชุม  รบัทราบ  
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1  ขอหารือเรื่องการบริหารเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการในโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  แจงใหที่ประชุมทราบ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมินผล  
5.3.1 รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริการ โดยที่ประชุมใหความเห็นหา

ระยะเวลาในการตรวจ ที่เหมาะสม และ ใหไมรบกวนเรื่องการบริการผูปวยมากเกินไป แลวนํามาพิจารณาอีกครั้ง 
5.3.2  สถานการณดานการเงินโรงพยาบาล เดือน เมษายน 2549   

 มติท่ีประชุม   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 กลุมการพยาบาล แจงเจาหนาที่ยายไป กลุมงานเวชปฏิบัติ  คือ คุณกัญญา กุลโท  
6.2 กลุมการพยาบาล หารือเรื่องผูปวยวัณโรคสิทธิ์เบิกได ตองการพักหองพิเศษ ไมขอพักหองแยกโรคที่

ทางโรงพยาบาลจัดให ที่ประชุม ใหทีม PCT หาแนวทางดําเนินการ โดยหาวิธีการปรับอุณหภูมิในหอง
ใหเย็นขึ้น โดยปองกันการติดเชื้อไดอยางไร 

 
ผูบันทึก  นายกฤษณ บุญอริยเทพ 


