
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  5 / 2550 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2550 
ณ หองประชมุโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ                ประธานกรรมการ 
2. น.ส.ธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
5. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ กรรมการ 
6. นางสาวมิ่งขวญั ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
7. น.ส.ประภัสสร กอนแกว หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน กรรมการ 
8. น.ส.ทิวาศัย  ธรรมสอน หัวหนาฝายทนัตสาธารณสุข กรรมการ 
9.  นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5  กรรมการ 
10. นางอุราพร  สิงหเห  งานคุณภาพ   กรรมการ 
11. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ        หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล  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 กีฬาคนดีเกม นักกฬีาในเขตจังหวดัแพร ไดรับรางวัลจากการแขงขัน 11 เหรียญ  อําเภอรองกวาง 8 
เหรียญ 

1.2 จากทําประกันรถ พรบ ใหเกบ็กรมธรรม ไวใหตรวจ แทนการติดปายดานหนารถ 
1.3 แนะนําโครงการประกันชวีิตเปยมสุข ของขาราชการ ที่สามารถดําเนินเกี่ยวกับโครงการประกัน

ชีวิต ทั้งการออมทรัพย และแบบคุมครองรายได 
1.4 โครงการลางทุจริตใหส้ินไป เทิดไทองคราชัน ทําพิธี 9 พ.ค. 2550 รวมกิจกรรมที่วาการอําเภอ 

2. เร่ืองจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เร่ืองจากที่ประชุมกระทรวง  

2.1.1 สํารวจและดูแลความสะอาดของหองน้ําผูพิการ 
2.1.2 ติดตามการปรบัปรุงหองแยกโรคระบบทางเดินหายใจ 
2.1.3 แจงเรื่องเงิน พตส. จะเบิกใหทุกเดือน 

2.2 เร่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต  ไมม ี
2.3 เร่ืองจากศาลากลาง   



2.3.1 ผูวาราชการเนนใหทกุสวนดแูละเรื่อง ความปลอดภัย การปองกันยาเสพติด และการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

2.3.2 สืบชะตาสายน้ํา ที่พระธาตชุอแฮ วันที่ 23 พ.ค. 2550 
2.3.3 วันพุธเปนวันกีฬาของจังหวดั แจงเปลีย่น วันอังคารเปนวันพุธดวย 
2.3.4 สรุปอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากอบุัติเหตุ ชวง 7 วันอันตราย เสียชีวิต 5 ราย ผูปวย

นอกบาดเจ็บ จํานวน 204 ผูปวยในบาดเจบ็ 24 ราย บาดเจ็บสูงสุด อ.เดนชัย อ.หนองมวงไข 
อ.ลอง อ.สูงเมน และ อ.รองกวาง  

2.4 เร่ืองของงาน / กลุมงานตาง ๆ 
2.4.1 อุจจาระรวง รองกวาง อยูอันดับที่ 2  อาหารเปนพิษ อยูอันดับที่ 3  และผลสํารวจจากเขียงหมู

ในจังหวดัเชียงใหมพบเชื้อจากเขียงหมูที่ตลาด เปนจํานวนมาก (แนะนาํใหบริโภคอาหารสุก
สะอาด ไมทานอาหารดิบโดยเฉพาะพบเนือ้สัตว) และควรดื่มน้ําสะอาด เพื่อปองกันโรค 

2.4.2 โรคไขเลือดออกเริ่มมีการพบในพื้นทีต่าง ๆ  โดยพบผูปวยที่ อ.เมือง 8 ราย อ.รองกวาง 1 ราย  
2.4.3 เนนเฝาระวังโรคสุกใส และโรคปอดบวม ในชวงนี้ดวย 

2.5 เร่ืองของสวนราชการ ไมมี 
2.6 เร่ืองอื่น ๆ ไมมี 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2550 
  มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 4 / 2550 
 3.1  งานคุณภาพติดตามเรื่องโครงการจิตอาสา โดยขณะนี้ดําเนินการแลว และควรดําเนินการ
ตอเนื่องในระดับเครือขายหรือไม ท่ีประชุม เห็นควรใหประสานงานเพื่อดําเนินการในชุมชน และเครือขาย
สถานบริการตอไป และควรดําเนินการโดยประสานกับอสม. ในการดแูลผูปวยในชมุชนดวย พิจารณา
รูปแบบการดําเนินการในทีม PCT อีกครั้ง 
 3.2  กลุมเวชปฏิบัติและครอบครัว ติดตาม เร่ืองการปฏิบัติงานแทนระบาด ใหคณุวีระชัย  จติ
ประสาร ดูแลงาน สิทธิจายตรง และคุณกฤษณ บุญอริยเทพ ดูแลงานระบาดแทน โดยมีคุณสําราญ           
กาศสุวรรณ แทนกฤษณ คนที่ 1 คุณพรรษา  ปญจศรี แทนคุณกฤษณ คนที่ 2 ท่ีประชมุ รับทราบ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และรับทราบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองท่ีประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล  ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคณุภาพ 
5.1.1 การติดตามเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง จากพรพ.  
5.1.2 เร่ืองพิจารณาจากคณะกรรมการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เนื่องจาก เลขานุการ

คณะกรรมการเดิม ปวย และเปนชวงที่ตองรับการประเมนิตามมาตรฐาน ที่ประชุม เห็น
ควรใหคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพจิารณาคัดเลือก ประธาน และเลขาฯใหม และนํา
เร่ืองเขาดําเนนิการ 



5.1.3 การดําเนนิการประเมินตามแบบประเมินคณุภาพสถานบริการของ สปสช. ที่ประชุม ให
ใช ยุทธศาสตรป 2550 เพื่อสง และใชผลการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 2549  

5.2 งานบริหารทั่วไป 
5.2.1 พิจารณาอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวรายเดือน จากการปรึกษา

ผูดําเนินการในระดับกระทรวง วาการดําเนินการที่ผานมาของโรงพยาบาลรองกวางที่
ขึ้นอัตราคาตอบแทนฯ ผิดระเบียบหรือไม พบวา ไมผิดสามารถดําเนินการได ท่ีประชุม
จึงเห็นควรพิจารณาปรับขึ้นคาตอบแทน จากเดิม ปละ 1 คร้ัง เปน 2 คร้ังตอป โดยเริ่ม
ตุลาคม 2550 และใหปรับลูกจางที่มีอัตราจางไมถึงขั้นต่าํ ใหถึงขั้นต่ําตั้งแต เดือน
เมษายน 2550 ที่ผานมา มอบหมายใหฝายบริหารงานทั่วไปดําเนินการ 

5.2.2 แจงลูกจางเพิม่เติม คือ นักเรียนทุนนกัวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย  
ไผโทน ท่ีประชุม รับทราบ 

5.2.3 พิจารณาการจางลูกมือชาง จากรายวนัเปนรายเดือน ท่ีประชุม รอใหนายชาง มา
ปฏิบัติงานจึงพิจารณาอีกครัง้ 

5.2.4 การจดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของเจาหนาทีใ่นการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีประชุม เห็นควรใหใชคณะกรรมการสงเสริม
ภาพลักษณโรงพยาบาลดําเนินการ และ แตงตั้งใหหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปเปน
ประธานคณะกรรมการ นี ้โดยมีกฎกติกาที่ควรดําเนนิการเรื่องแรก คือ ดื่มสุราแลวไม
ขับรถ  และมกีารจัดกจิกรรมวันที่ 29 พ.ค. 2550 รวมกันระหวาง  รพ.  สอ. และสสอ. ณ 
หองประชุมไพลิน เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

5.3 งานประกันสขุภาพ 
5.3.1 พิจารณางบ UC เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัสรรงบประมาณ จากสสจ. 

มาจัดสรรในระดับอําเภอแทน (เฉพาะ OPD) ตั้งแตเดือนเมษายน โดยให รพ.จัดสรรยา
ให สถานบริการเครือขายทุกแหง จดัสรรนอกเครือขาย และจัดสรรเงิน Fix Cost ให
สถานบริการทุกแหงพอใช (รายละเอยีดแนบทาย)  

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

6.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ ESB ดําเนนิการเรียบรอยตามโครงการ ท่ีประชุม รับทราบ 
6.2 การขอสนับสนุนเจาหนาที่ สอ. เพื่อดําเนนิงานตามโครงการฟนเทยีม และเคลือบหลุมรองฟน 

ท่ีประชุม ใหนาํเรื่องเขาหารือในที่ประชุมคปสอ. 
6.3 แจงสถานการณการเงิน ณ ส้ินเดือน เมษายน 2550  หนี้สิน ประมาณ 3 ลาน รายรับ ประมาณ 

13 ลาน รายรับรวมประมาณ 12 ลาน คงเหลือประมาณ 4 ลาน ท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 ปรึกษาคาใชจายการตรวจ CD4 ของโรงพยาบาลแพร วา ตองชําระหรอืไมเนื่องจากมีคาใชจาย

ตามโครงการซึ่งรพ.แพรไดรับแลว ท่ีประชุม ใหปรึกษาผูดูแลโครงการที่ สสจ.แพร 
 
ผูบันทึกรายงานการประชุม นายกฤษณ  บญุอริยเทพ 



 


