
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  6 / 2550 

วันท่ี 12  มิถุนายน  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 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เร่ืองจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป ใหแลวเสร็จ ในเดือนกรกฎาคม 2550 
1.2 การปลูกตนไมของกรมทางขอใหมีการปลูกเพิ่มเติมในชวงฤดูฝนนี้ดวย 
1.3 เนนการอยูเวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการตาง ๆ อยางเครงครัด 
1.4 การดําเนนิการในการดแูลเดก็นักเรยีนโรงเรียนราชประชานุเคราะห กรณีที่เดก็อาเจยีนเปนพยาธิ

ไสเดือน ไดดําเนนิการกดูแล เร่ืองสุขศึกษา การสุขาภิบาลภายในโรงเรียน การดแูลเรือ่งสวมในชุมชน 
แมแรม หวยฮอม และการมอบรองเทาแกชาวบานในพืน้ที่เปาหมาย 

1.5 เทศบาลรองกวางจะเปดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล สถานที่กอสรางบริเวณ หนาสถานีพัฒนาที่ดนิแพร 
(รองกวาง) 

2. เร่ืองจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1  วาระประชุม จาก สสจ.  30  พฤษภาคม  2550 ( ประชุม กวป.) 

2.2.1  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย เร่ืองเรงรัดการใชจายงบประมาณ  3 เร่ือง คือ 
-  งบลงทุน    NON-UC  เรงรัดใหใชจายตามแผน ให สสอ. ที่ไดรับจัดสรรงบจํานวน 5 แหง 

เรงดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จ 



-  งบ พตส. ใหเบิกพรอมกบัเงินเดือน ตั้งแต เมษายน เปนตนไป 
2.2.2  การกอสรางหองแยกโรคผูปวยตดิเชื้อใหแลวเสร็จ ภายใน  31 พค. 2550  มอบหมายใหคุณ

สุทธิพันธ  ทองไหล ติดตามความกาวหนา  
2.2.3 เขต จะโอนเงนิไปให รพ.โดยตรง เดือนตอไป จะหักเกบ็เขา CF เหมอืนเดิม 
2.2.4 เร่ืองสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ทางเขตมีหนังสือให โรงพยาบาลและสถานบริการทุกแหง 

จัดการเรื่องสิ่งแวดลอมใหมคีวามสวยงาม โดยเฉพาะ บริเวณสถานที่ หองน้ํา หองสวม หองน้ําผูพิการ 
2.2.5 เร่ืองโรงพยาบาลสายใยรัก ให โรงพยาบาลแตละแหง ใหผูรับผิดชอบเสนอแนวทางการวา

ควรทําอยางไร เพราะตองมกีารประเมินการดําเนินงาน  ซ่ึงเปนโครงการในดําริของพระเจาวรวงศเธอพระองค
เจาศรีรัตนพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  ผูอํานวยการ รพ.แพร เสนอ ขอใหจังหวัดทบทวน
คณะกรรมการและภารกิจใหชัดเจน ประธานจึงมอบให กลุมงานสนับสนุนวิชาการเปนผูดําเนินการ 

2.2.6 พิจารณายายขาราชการ 
- มติ ยายขาราชการ ซ่ึงการยายครั้งนี้ อยูในเงื่อนไข อนุญาต ถามีคนมาทดแทน เขตอําเภอ 

ลอง 2 ตําแหนง ซ่ึงปฏิบัติราชการ มานาน โดย ไดจัดสรรนักเรียนทนุลูกจางชั่วคราวไปปฏิบัติราชการแทนให
แลว  

-  นายสมหมาย  ชัยวรรณธรรม  จาก สอ.ผาจั๊บ สสอ.ลอง ไปปฏิบัติ ที่ สสอ.หนองมวงไข 
- นายสุรทิน  ศรีภา จาก สอ. แมรัง ไปปฏิบัติราชการที่  สอ. สูงเมน 
-  สสอ.เมืองแพรสูญเสียนักเรียนทุนที่ไดรับจัดสรร ใหกบั อ. ลอง  ในที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ 

นางสมหมาย  กันเอย ไปปฏิบัติราชการที่ อ. เมือง คือ สอ. น้ําโคง  จากเดิม อนุมัตใิหยายไปปฏิบตัิราชการที่ 
สสอ.หนองมวงไข 

-  เห็นควรอนมุัติ ใหยาย นางสาวภิญญารัช  จันคํา  ประจํา สอ. ไผโทน  สสอ. รองกวาง ไป
ปฏิบัติราชการ ที่ สอ. หวยแกต  เพื่อความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานในพืน้ที่ และ ได
จัดสรรโควตานักเรียนทุนไปปฏิบัติราชการที่ สอ. ไผโทน แทน  

2.2.7 การบริหารจัดการเงิน OPD  งบ UC ของ  CUP ตาง ๆ ที่ประชุมเห็นชอบ ให ดําเนินการดังนี้   
รพ. สนับสนุนยา และเวชภณัฑ และคาตรวจ Lab  ใหกบัสถานีอนามัยเครือขาย กนัเงินไวจายกรณีเรียกเก็บ
ระหวางเครือขาย  จัดสรรเปน Fix . cost   ใหสถานีอนามัยเครือขาย เพื่อใชเปนเงนิคาบริหารจัดการ จํานวนเงิน
แลวแต Cup บริหารจัดการ  อ่ืน ๆ แลวแตตามขอตกลงภายใน CUP 

2.2.8  ยกเลิก อัตราเงินเดือน  ระบบ C  จะจัดเปลี่ยนเปน ระบบ แทงภายใน ป 2551 นี ้ 
ระบบแทงแบงเปน   1. สายวิชาชีพ /ระดับปฏิบัติ  2. สายวิชาการ  3. สายบริหาร รายละเอียดจะแจงใหทราบ
เปนหนังสือ ตามมาทีหลัง 

2.2.9  จังหวดัมีนโยบาย ให โรงพยาบาลทุกแหง จัดทําโครงการ โรงพยาบาลสายใยรกั ระดับทอง 
2.2.10  งานยุทธศาสตร แจงการเขียนคาอาหาร  อาหารวาง ในแผนงาน/ โครงการ สถานที่ประชุมเปน

ของราชการ  ใหแกไข เปน  70 บาท / คน       การสงโครงการ ใหสง 2 ชุด     
      2.2.11  แตงตั้งคณะอนกุรรมการหลักประกนัสุขภาพระดบัจังหวดัแพร โดยมีวาระ 2 ป ตั้งแต 20 
เมษายน 50- 20 เมษายน 2552   ( ตามเอกสาร แนบมานี้ ) 



             2.2.12  สถานการณ ระบาดวิทยาประจําเดอืนพฤษภาคม 2550 ( เอกสารแนบ 4.1 )  - รายช่ือ สถานี
อนามัยที่สงรายงาน Zero Report  ในเดือนพฤษภาคม อ.รองกวาง ไดแก  สอ. ทุงศรี / สอ. แมทราย รายช่ือ 
สถานีอนามัยที่ไมสงรายงาน 506 ในเดือนพฤษภาคม อ. รองกวาง ไดแก สอ. ไผยอย / สอ.ไผโทน / สอ. แมยาง
รอง การสงรายงาน/ จํานวนบัตร / ความทนัเวลา ในเดือนพฤษภาคม 2550   รง. 506, 507  สสอ. รองกวาง  
จํานวนบัตร มทีั้งหมด 18 แหง สง 15 แหง คิดเปน รอยละ 72.2 ความทันเวลาของ 506 คิดเปน รอยละ 96.8. 
รพ. รองกวาง    จํานวนบัตร   สง รอยละ  รอยละ 100 ความทันเวลาของ 506 คิดเปน รอยละ 94.6   อันดับ 6  
ของจังหวดั หมายเหตุ ความทันเวลา นับจากวันทีพ่บผูปวย เขารับการรักษาในสถานบริการ จนบัตรรายงาน 
506 ถึง สสจ.แพร สอ.  สงให สสจ.ภายใน 6 วัน, รพช./ รพท. สงให สสจ.ภายใน  3 วนั สสจ.สงใหกลุมระบาด
วิทยา จ. ลําปางและกระทรวงภายใน 7 วัน  โรคที่ตองเฝาระวังที่ไดรับรายงานมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  อันดับ 
1 โรคอุจาระรวง  รับรายงานทั้งหมด 610 ราย อัตราปวยเทากับ 130.20 ตอ แสนประชากร อําเภอที่มอัีตราปวย
ตอแสนประชากรมากที่สุดคอื อําเภอรองกวาง( 190.30) รองลงมา คือ อ.หนองมวงไข (173.1) และอําเภอวังชิน้
( 171.0) ตามลาํดับ อันดับ 2 โรคอาหารเปนพิษ รับรายงานทั้งหมด  99 ราย อัตราปวย  21.1 ตอ แสนประชากร 
ประชากร อําเภอที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรมากที่สุดคือ อําเภอลอง (45.5) รองลงมา คือ อ.สอง (37.6) และ
อําเภอวังชิน้(27.4 )ตามลําดบั 
อันดับ 3 โรคปอดบวม รับรายงานทั้งหมด  45  ราย อัตราปวย  9.6 ตอ แสนประชากร ประชากร อําเภอที่มีอัตรา
ปวยตอแสนประชากรมากทีสุ่ดคือ อําเภอรองกวาง  (23.3) รองลงมา คือ อ.เดนชัย (16.1) และอําเภอเมือง (11.4 
)ตามลําดับ โรคท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษ โรคไขเลือดออก  ตั้งแต 1 มกราคม 2550- 25 พฤษภาคม 2550 ไดรับ
รายงาน 39 รายอัตราปวย ตอแสนประชากรเทากับ 8.3 ยังไมพบผูปวยเสียชีวิต อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด ไดแก 
อําเภอลอง จํานวน 19 ราย ( 33.2 ป รองลงมาคือ อ. เมือง  13 ราย ( 10.5 ) และอําเภอวงัชิ้น 2 ราย ( 4.2 ) และ
อําเภอรองกวาง 2 ราย ( 3.9 ) อําเภอเดนชัย  1 ราย ( 2.7)อําเภอ สูงเมน  2 ราย ( 2.5) อําเภอที่ไมพบคอื อ. สอง 
และอําเภอหนองมวงไข  ชวงนี้ ทีม สสจ. นําโดย นายแพทย สสจ.ทศเทพ ออกลงไปตรวจสอบพื้นที่เขตอําเภอ 
และให คปสอ. รายงานสถานการณการควบคุมโรคใหทราบเปนระยะ จนกวาโรคจะสงบ  โรคเลบโตสไปโลซิส   
ตั้งแต 1 มกราคม 2550- 25 พฤษภาคม 2550 ไดรับรายงาน 3 รายอัตราปวย ตอแสนประชากรเทากบั 0.6 ยังไม
พบผูปวยเสยีชีวิต อําเภอที่มอัีตราปวยสูงสุด ไดแก อําเภอลอง  1 ราย อําเภอ เมือง 2 ราย โรคไขหวดันก ใน
ปงบประมาณ พบผูปวยสงสยัเปนไขหวดันก 2 ราย   คือ อ. ลอง และ อ. สอง สงตรวจยนืยนัที่หองปฏิบัติการที่
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขต 10 จ. เชียงใหม ผล ไมพบสารพันธุกรรมที่กอใหเกิดโรคไขหวัดนก 

2.2.13  การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (กพร.)   ขอใหเตรียมการประเมินและเตรยีม
ขอมูลที่จะรายงาน แจง ทาง web แลว งานยุทธศาสตร แจง เตรียมรับประเมิน 12 มิย.50 

2.2.14  แนวทางการใหบริการผูติดเชื้อ HIV/ AIDS  สปสช.มีงบเฉพาะใหสําหรับการรักษาพยาบาล
รวมถึงยาตานไวรัส  AIDS   การตรวจชันสูตร การใหคําปรึกษา  การพฒันาศักยภาพบริการ ไดเรียกผูเกี่ยวของ
ประชุม และ ใหรายละเอยีดการดําเนนิงานเรียบรอยแลว 

2.2.15  โครงการหนังสือเลมเล็กเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนขักัดในกลุมสุนัขกัดในกลุมนักเรยีน – 
กลุมสนับสนุนวิชาการ ใหสงโครงการประกวดภายใน 22  มิถุนายน 2550 ไดมอบให เขตพื้นทีก่ารศึกษาเปน
กรรมการ ตัดสินภายใน 26 มิถุนายน 2550  



2.2.16  การควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกและสุมประเมินตดิตาม  - สสจ.โดยการนําของ ทีม 
สนับสนุนวิชาการ งายควบคมุโรคออกสุมและติดตามโรค DHF  ที่เขต อ. ลอง ที่ไหนมี ไขเลือดออกเกิดขึน้ จะ
ถูกสุมประเมินโดยทีม สสจ. 
10.แนวทางการดําเนินการเบือ้งตนกรณีสารเคมีที่ใชกับของเลนที่แถมในขนม- งาน คบส. มีผูปวยเดก็เกิด
อาการปวดทอง คล่ืนไส และอาเจียนรุนแรง หลังรับประทานเม็ดสารเคมี(เม็ดฟู) ที่แถมมากับขนม ช่ือการคา 
ปารตี้  โดยเดฟูดังกลาว ประกอบดวยสารเคมี 3 ชนิด คอืsodium bicarbonate, Magnesium stearate และ tartaric 
acid –ขอความรวมมือประชาสัมพันธและรณรงคผูบริโภค ผูปกครองใหมีการอานฉลากเพื่อแนะนาํเด็กใหใช
อยางถูกตอง 
  2.2.17  แนวทางการดําเนนิการเบื้องตนกรณีสารตะกัว่ปนปนในเครื่องทําน้ําเยน็ในสถานศึกษา – ดวย
กรมวิทยาศาสตรไดเสนอขาวการตรวจพบเครื่องทําน้ําเยน็ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใน จ. สุราษฎรธานี  ตรัง  สงขลา ภูเก็ต และชลบุรี  มีสารตะกั่วปนเปอนเกินมาตรฐานกําหนด
สืบเนื่องมาจากการละลายของสารตะกั่วทีใ่ชบัดกรีในเครื่องทําน้ําเย็น  
ทางโรงเรียนไดประสานโรงพยาบาลและสาํนักสาธารณสุขในเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบสารตะกั่วในเครื่องทําน้ํา
เย็น และใหทางโรงเรียนที่ตองการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง 

2.2.18  เร่ืองอื่น ๆ  - คุณสุทธิพันธ   ทองไหล  หารือ เร่ืองการใชวิทยุส่ือสาร กรณีเกดิพื้นที่เสี่ยงภยั พบ
มีชํารุดหลายแหง ซ่ึงจําเปนตองใชกรณีเกิดโรคระบาด เกดิอุทกภยั  แตไมมีงบดูแลซอมบํารุง โดยใหทุกแหง
สํารวจ และ แจงศูนยวิศวกรรมมาซอม   งบประมาณ คาอุปกรณซอม ใชเงินบํารุงของสถานบริการ สวนของ 
สสอ. ใช งบ UC น้ําทวม คาเบี้ยงเลี้ยง  อาหาร ที่พัก ใชงบ สสจ.สนับสนุน งบ UC น้าํทวม 

           - แนวทางปฏิบัติเร่ือง พรบ ขอมูลขาวสาร  - ตัวช้ีวัด ของ กพร. ขอ 6.1 ใหแตละหนวยงานถือปฏิบัติ
อยางจริงจัง  ใหสถานบริการทุกแหง จัดตัง้แหลงขอมูลขาวสาร  สถานที่  Web  กําชับใหทุกแหง สง
รายงานดวย 

                   - รพ. วังชิ้น หารือ พยาบาลวชิาชีพไปปฏิบัติงานที่ สอ. ความดี วามชอบ สิทธิวิชาชีพ ควรทํา
อยางไร   
มติ ที่ประชุม ใหไดสิทธิ ที่ควรจะได ใหหารือ ตกลง กับ สสอ. ถือวาปฏิบัติงานในงานสาธารณสุขเหมือนกนั  
                 -  แจงการนิเทศงานของ คปสอ.คร้ังที่ 2 อ. รองกวาง วันที่ 20 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ.หองประชมุ โรงพยาบาลรองกวาง  แนวทางนิเทศ ไดมอบให คุณกฤษณ ดําเนินการประสานกบั สสอ. แลว 
                  - การรับสงตอ ผูปวยกลับบาน กรรีไดรับแจงจาก รพ. ตางจงัหวัด 
 มติที่ประชุม  โรงไหน ไดรับประสานงาน ใหตดิตอสอบถามขอมูลกอนวาคนไขควรกลับมาอยูรักษา ระดับ 
รพ.อะไร ให รพ.นั้นเปนผูไปรับกลับมารักษา ณ.รพ.นัน้ ๆ 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2550 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 5 / 2550 
  มติท่ีประชุม  ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองท่ีประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล ไมม ี



ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
5.1  งานคณุภาพ 

5.1.1 การจัดสรรเงิน ของสปสช.   สืบเนื่องจากการดําเนนิงานคุณภาพ จะมีคะแนนในการ
จัดสรรเงินเพิม่เติมพิเศษ หากไดรับการรับรอง คุณภาพในขั้นตาง ๆและ มาตรฐานทีแ่ตกตาง
กัน ท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 การประเมินตนเอง  ตามที่ พรพ.ไดเขาเยีย่มประเมนิเพือ่รับรอง มาตรฐาน HA และไดให
คําแนะนําในการดําเนินการของทีมตาง ๆ ไวนั้น จึงขอใหแตละทีมประเมินตวัเองเพื่อสรุป
สง พรพ. เพื่อเติมและขอรับการเยี่ยมประเมินเพื่อการรับการรับรองอีกครั้ง โดยเฉพาะใน
สวนของ มาตรฐานในสวนของผลลัพธที่ทีมนําเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ท่ีประชุม  
นัดหมายใหทมีนําดําเนนิการใหแลวเสร็จ 

5.2 งานบริหารทั่วไป 
5.2.1 การเลี้ยงรับสง ผอ.   ในวันศกุรที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 18.30 น. ณ รานอาหารบานฝาย 

ฝายบริหารทั่วไปดูแล สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม กลุมการพยาบาลดแูลเรื่องของขวัญ 
ฝายแผนงาน ดูแลพิธีการ ประชาสัมพันธเจาหนาที่ ผูรวมงาน ท่ีประชมุ เห็นชอบ
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
ไมมี 
 
นายกฤษณ  บญุอริยเทพ  ผูบันทึกการประชุม 


