
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 6 / 2548 

วันที่  6 มิถุนายน  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. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
7. นางภัทรียา พอจิต  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
8. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
9. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 

1.1 นายอําเภอขอบคุณ หนวยงานทุกแหง ที่รวมกัน จัดงานวันวิสาขะบูชา 
1.2 แจงเจาหนาที่ยาย สัสดี อําเภอรองกวาง 
1.3 แจงนโยบาย CEO จะมีการจัดกิจกรรมโดยจะมีการกําหนด เจาภาพที่ชัดเจน 
1.4 นายอําเภอขอโรงเรียนรางเพื่อทําเปนบานแกประชาชนที่ไมมีบาน 
1.5 แรงงานตางดาวอําเภอรองกวาง 14 คน จะมีการจดทะเบียน ใหหมด 
1.6 ไขหวัดนกในประเทศไทย อยูในการเฝาระวัง โดยหากมีสัตวปกตายใหรีบแจง 
1.7 เรื่องยาเสพติดจะมีการรี เอกเรย และรณรงค  24 มิถุนายน 2548 เนน นักเรียน แมบาน และอสม. 
1.8 นายอําเภอขอบคุณหนวยงานทุกหนวย ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอย  
1.9 ขอใหทุกหนวยงานอยาเรียกเก็บเงินจากประชาชน โดยไมออกใบเสร็จ 
1.10 จะมีการปลูกตนไมกันลม ระหวางทางโดยจะปลูกตนลมแลง 
1.11 การมอบนโยบาย เพื่อปองกันความยากจนในพื้นที่ 
1.12 ขอใหหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กันงบไวสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา 
1.13 จะมีการสงเสริมการออกหนวยคาราวานแกจนในพื้นที่ อําเภอ โดยถาเปนดานสาธารณสุขจะเปนการสงเสริม

สุขภาพมากกวาการรักษาพยาบาล  
1.14 สํานักงานประมงมีพันธปลาไวจําหนายโดยซื้อ 1 แถม 1  
1.15 ขนสงมีการบริการทางอินเตอรเนต็ 
1.16 ประกาศผลการสมัครคัดเลือก สท. ทดแทน  
1.17 อบต. และเทศบาล จะมีการเลือกตั้งใหม เดือนกรกฎาคม 2548  เนื่องจากครบวาระ 

 
 



2.  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง  ไมมี 
3.  เรื่องจากที่ประชุม  คปสข.   

3.1 รัฐมนตรีตรวจเยี่ยม ภาคเหนือ 10 มิถุนายน 2548  ขอเชิญผูอํานวยการทุกระดับเขารวมประชุม 
3.2 จัดประชุม ครม. สัญจร ที่พะเยา 
3.3 ประเทศไทยประกาศเปนประเทศอาหารปลอดภัย 
3.4 ขอใหหนวยงานทุกหนวยเรงการเบิก งบลงทุน 
3.5 กําหนดแผนการตรวจราชการรอบปกติ กําหนดของจังหวัดแพรในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2548 
3.6 22-26 สิงหาคม 2548 กระทรวงจะจัดประชุมวิชาการที่จังหวัด ชลบุรี 
3.7 การชําระหนี้ องคการเภสัชกรรม หากชําระตรงตามเวลาที่กําหนด จะไดรับลด 
3.8 สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดแพรอัตราปวยสูงเปนอันดับ 1 ของเขต อําเภอรองกวาง สูงเปนอันดับ 1 ของ

จังหวัดแพร 
3.9 เรงรณรงค เฝาระวัง อาการ AFP เพื่อคนหา และเฝาระวังโรคโปลิโอ 
3.10 จัดทําแผน 4 ป ควรจัดทําใหใหตรงตามยุทธศาสตร หากไมตรง อาจไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 

4.  เรื่องจากศาลากลาง   
 4.1  การทํางานตามยุทธศาสตรของจังหวัด โดยมีมติทางภารกิจ  เพิ่มมติ  Healthy city   เพิ่มประสิทธิภาพดี  คาราวาน
แกจน ปุยอินทรีย โครงการSML  คาราวานเสริมสรางเด็ก (ขอใหหนวยงานตาง ๆ เตรียมขอมูลเพื่อดําเนินการ) 
 4.2  เงินโบนัสของเจาหนาที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแพร  2,806  บาท เปนเงินรอยละ 70   ของเงินทั้งหมด และจะ
จัดสรรที่เหลือตามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตรจังหวัด 
5.  เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   
 5.1  การคัดเลือกตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  3-5  หรือ  6ว. หรือ  7ว.  ฝายบริหารทั่วไป มีเกณฑ ที่รางไว โดยมี
การรอผลสอบชุดสุดทายในเดือนมิถุนายน  2548 โดยนัดประชุมสรุปเรื่องเกณฑอีกครั้ง โดยคนที่ไมสามารถเขาตามเกณฑ
ไดตอง สละตําแหนงไป(สละ จ.)  
 5.2  สถานการณทางระบาดวิทยา  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  จังหวัดแพรที่ผูปวย เปนอันดับ 1 ในเขต อําเภอรอง
กวาง มากที่สุดในเขต จํานวน 28.9 ตอแสนประชากร มากสุดอยูที่ตําบลบานเวียง 16 ราย ขณะสามารถควบคุมการระบาด
ไดแลว โดยปญหาที่พบคือ มีแหลงน้ําสาธารณะเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย ในชวงตนของฤดูกาล แตปจจุบันสามารถ
ควบคุม คา CI HI ไดแลว สอ.ในเขตอําเภอรองกวางไมสง 506 จํานวน  2  แหง โดยเนนใหมีการแจง Zero Report  
 5.3  สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนทุน  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ ดําเนินการเรียบรอยแลว อ.รองกวาง ได 3 คน โดยมี
ปญหาในการสื่อสารในขั้นตอนการประชาสัมพันธ ทําใหการรายงานตัวมีความผิดพลาด ไดวางระบบเพื่อดําเนินการในป
ตอไปแลว 
 5.4  พิธีมอบโล  ประกาศเกียรติคุณการใหยาตานไวรัสเอดส  จังหวัดแพร  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาล
แพรไดรับรางวัล สวนสถานบริการอื่น ๆ ไดรับประกาศนียบัตรในการดําเนินการเรื่องนี้ 

5.5  โครงการถนนอาหารปลอดภัย  “Food  safety street”   กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  จัดขึ้นในวันที่
24  มิถุนายน  2548 บริเวณถนนรอบเมือง  โดยมีผูตรวจ สส.เขต และผูวาราชการ เขารวมกิจกรรม 

6.  เรื่องของสวนราชการ 
       6.1 โรงพยาบาลแพร  แจงยกเลิกการจัดตั้งโรงพยาบาลอําเภอเมืองแพร ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548  
 6.2  สตม.ที่  9.1  แพร   
 6.3  คปสอ. วังช้ิน พยาบาลวิชาชีพ ยื่นเรื่องรองเรียนที่ศูนยดํารงธรรม ขอยายกลับโรงพยาบาลวังช้ินทั้งหมด เนื่องจาก
มีคําสั่งใหปฏิบัติงานที่ สอ. แตไมอยูกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และ ไมไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่
กันดาร และคาตอบแทนพยาบาลกลุมเวชปฏิบัติครอบครัว 
 



7.  เรื่องอื่น ๆ  
 7.1 โครงการสงเสริมสุขภาพฟนในเด็ก จะมีงบประมาณจัดสรรมาจาก สปสช. โดยจัดสรรใหคลินิกดวย 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2548 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5 / 2548 

5.5 เจาหนาที่แพทยแผนไทยมาทํางาน 5 เดือน  
5.6 เวปบอรด ยังมีขอความที่ไมสุภาพ  

 มติท่ีประชุม  ทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการตามมาตรการที่วางไว 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 มติองคกรแพทย เรื่องการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ของแพทย เนื่องจากแพทยมาปฏิบัติราชการใหม 
2 ทาน โดยไดกําหนดบทบาทหนาที่ดังนี้   
 1.  นพ.พิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ  ไดรับตําแหนง หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ประธานคณะกรรม
อาหาร  และประธานคณะกรรมการAIDS 
 2.  นพ.สุรพงษ ดีพอ  ไดรับตําแหนง ประธานPCT และประธานทีมIC   
 3.  พญ.พิมพร สุขเสถียร ไดรับตําแหนง ประธานคณะกรรมการ NCD ประธานคณะกรรมการบานพัก และ
หัวหนาหนวยพัสดุ   
 มติท่ีประชุม รับทราบ และสอบถามถึงการรับตําแหนง FA แพทยจะรับไปหารืออีกครั้ง 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 การประเมินความเสี่ยง ในโรงพยาบาล เนื่องจากมีการตอบกลับรายงานที่ไมผานหัวหนาหนวยงาน

ทําใหมีการายงานชื่อบุคคลในเหตุการณ ท่ีประชุม  เห็นชอบใหกําชับใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด คณะกรรมการความเสี่ยง 

5.1.2 คัดสรรผูรับผิดชอบตําแหนงผูจัดการคุณภาพ และผูจัดการความเสี่ยง ทดแทนคุณวธุสิริ  ฝนคําอาย ที่
จะยายไปปฏิบัติงาน ตางจังหวัด  ท่ีประชุม หารือในประเด็นผูที่จะมาปฏิบัติ เต็มเวลา ไมตอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม ประกาศรับ สมัคร ต้ังแต 6 – 24 มิถุนายน 2548 โดยคุณสมบัติคือ 

1. เปนผูที่สมัครใจทํางานดานคุณภาพ 
2. ปฏิบัติงานในเวลาราชการตั้งแต 08.30-16.30 น. (เวรเชา)   

 5.2   ฝายบริหารทั่วไป 
5.2.1 ประกาศสอบราคาจางเหมาบริการอาหารผูปวย วันที่ 6-23 มิ.ย. 2548 เปดซองวันที่ 24 มิ.ย. 2548 โดยมี

คณะกรรมการอาหารเปนผูดําเนินการ  ท่ีประชุม รับทราบ 
5.2.2  ขอกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาเพิ่มเติม ท่ีประชุม กําชับใหหนวยงานทุกหนวยงาน และ

หองพิเศษ เปดเครื่องปรับอากาศ ต้ังแต 10.00 น. และตั้งอุณหภูมิ ไมตํ่ากวา  ปดตั้งแต 12.00 น. เรื่อง
แสงสวาง ตอนกลางคืน ใหสลับไฟปาย HA ใหเปดสลับกันวันละ 1 หลอด และใหทีม ENV หา
มาตรการเพิ่มเติม เพื่อทําเปนมาตรการแจงใหเจาหนาที่ปฏิบัติตอไป 

5.2.3  ขอตรวจสอบสรุปวันลา มาสาย หรือขาด ของเจาหนาที่แตละเดือน ไดที่ ระบบ E-Office เรื่อง
หนังสือเวียน ท่ีประชุม รับทราบ และประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ทราบ 

 
 



5.3 กลุมงานเทคนิคบริการ 
5.3.1 การปรับปรุงพื้นที่ในการเก็บพัสดุ ในหองทํางาน เพื่อพัฒนางาน 5 ส. 
   ท่ีประชุม เห็นควรจัดเก็บรวมกับหองยาที่หองดานลาง และจัดเก็บเอกสารที่โรงเก็บเอกสาร 
5.3.2  การเบิกวัสดุตรวจปสสาวะของหนวยงานภายนอกเพื่อนําไปทําตามโครงการควรปฏิบัติอยางไร ท่ี

ประชุม ใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําโครงการมาเพื่อประสานการเบิก โดยใชงบประมาณตามโครงการ
ใหถูกตองตามระเบียบ เนื่องจากโรงพยาบาลไมมีงบประมาณสนับสนุนในสวนนี้ หากโครงการที่ใช
งบประมาณ PP ใหเบิกจากวัสดุจากโรงพยาบาลไดโดยตรง แลวตัดจายจากงบ PP จากการจัดสรร 
หากเปนงบประมาณ จากเทศบาล อบต. หรืออื่น ๆ ให จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 

5.4  ฝายแผนงานและประเมิน 
5.4.1  การปรับปรุงระบบสื่อสารอินเตอรเน็ต จาก ADSL เปน Lease line โดยมีคาความเสถียรตอสัญญาณที่

จะไดรับมากขึ้น แต มีคาใชจายเพิ่ม เติมอีก ประมาณเดือนละ 400 บาท ท่ีประชุม เห็นชอบให
ดําเนินการตามเสนอ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2548 

5.4.2 รายงานผลการประชุม HA Regional Forum เรื่อง Systemic Approach  บรรยากาศการเขารวมประชุม 
ทุกโรงพยาบาลมีความกระตือรือรน และมีเนื้อหาที่นาจะเกิดประโยชนแก การพัฒนาคุณใน
โรงพยาบาล จึงเห็นควรให ในครั้งตอไปโรงพยาบาล ควรมีระบบที่ใหหนวยงานตาง ๆ สามารถเขา
รวมประชุมใหมากขึ้น ท่ีประชุม  เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1  หารือแนวทางการเรียกเก็บเงินผูรับบริการที่มีสิทธิ เบิกได ในกรณีการขอตรวจสุขภาพ ท่ีประชุม ให

แพทยหาแนวทางในการดําเนินการเพื่อเปนธรรม แกผูรับบริการ 
 6.2  ยังมีการ Observe ผูปวยที่ไมเปนไปตามกําหนด ท่ีประชุม ทบทวนในองคกรแพทยอีกครั้ง 

6.3 การใชเครื่องบันทึก เวลา การมาปฏิบัติงานโดยการแสกนลายนิ้ว  ท่ีประชุม นํามาหารือในวันประชุม 
เจาหนาที่อีกครั้ง 
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