
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 8 /  2548 

วันที่ 3 สิงหาคม  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. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
8. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   กรรมการ 
9. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวขวัญใจ     เอียดแจม   เภสัชกร 6   แทนฝายเภสัชฯ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 

1.1 ขอบคุณหัวหนาสวนราชการที่ชวยกันจัดกิจกรรมการตามวันสําคัญ 
1.2 โทรศัพทแบบเติมเงินที่ซื้อกอนวันที่ 10 พ.ค. 2548 ขอให ไปแจงแสดงตนตามระบบ กอนวันที่ 31 ธ.ค. 2548  
1.3 แจงผลการเลือกตั้ง อบต.อยางไมเปนทางการ 
1.4 การปฏิบัติตองเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ 9 ขอ และยุทธศาสตร จังหวัด 7 ขอ 
1.5 เนนใหปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงาน 
1.6 ปรับอัตราคาแรงขั้นต่ํา ของจังหวัดแพร เปน 140 บาท ตอวัน 
1.7 การจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พิธีเริ่ม 08.00 น. ที่

หอประชุมเทศบาลรองกวาง งดจัดพิธีชวงเย็น 
1.8 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหัตเลขาถึงนายศิวะ แสงมณี อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อ

ขอบคุณที่หวงใยขาราชการครูในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
1.9 สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอความอนุเคราะหสงบุคลากรเขาอบรม 
1.10 การออกหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่และคาราวานแกจน 2 ส.ค. ที่บานดอนชุม 4 ส.ค. ที่บานแมทราย 

2.  เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1  พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณวัดสงเสริมสุขภาพ คือวัดศรีบุญเรือง 
 2.2  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง 

2.2.1 การปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับปรุงโดยทองถิ่นจะเขามามีบทบาทมากขึ้น ในภาพของสถาน
บริการตาง ๆ 

2.2.2 เรงรัดการโอนเงินเหมาจายรายหัวป2548  ตามบัญชี 5 และจัดสรรใหโรงพยาบาลตามกําหนด  



2.2.3 เรงใหดําเนินการ โครงการคายเยาวชนไทยรุนใหมหางไกลบุหรี่ ตามตามตัวช้ีวัดหลัก เยาวชนเขาคาย
สามารถเลิกบุหรี่ไดรอยละ 80 เยาวชนรายใหมติดบุหรี่ลดลงรอยละ 10 และตัวช้ีวัดรอง เยาวชนเขาคายํา
ไดรับการติดตามครบ 4 ครั้ง ใน 6 เดือน สรางเครือขายไดอยางนอยรอยละ 10 มีเครือขายในอําเภออยาง
นอย 1 แหง 

2.2.4 จัดตั้งองคกร เพื่อจัดทํารหัสมาตรฐานดานสุขภาพใหเปนแนวทางเดียวกัน อยางจริงจัง 
2.2.5 กระทรวงไดกําหนดกลยุทธการปองกันการฆาตัวตาย  1. การสรางและพัฒนาเครือขาย 2. การใหความรู

แกชุมชน 3. ดานขอมูลขาวสาร 4. การดูแลในพื้นที่รุนแรง 5. การทําสื่อประชาสัมพันธ 
2.2.6 แรงงานตางดาว ที่จดทะเบียนป 2547 อยูไดอีก 1 ป กําหนดอัตราตรวจสุขภาพ 600 บาท การประกัน

สุขภาพ 1300 บาท ใหสามารถตรวจสุขภาพขยายเวลาถึง 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2548 
2.2.7 การชันสูตรพลิกศพ ที่แพทยสามารถมอบหมายใหเจาหนาที่อื่น สามารถชันสูตรแทนได ขยายเวลาออกไป

อีก 3 ป 
2.2.8 การแสดงตัวการใชโทรศัพทเติมเงิน รายละเอียดเหมือนแจงจากที่วาการอําเภอ  

2.3 เรื่องจากศาลากลาง   
2.3.1 แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาใหม 
2.3.2 การจัดทําแผน 4 ป ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร จังหวัดแพร 
2.3.3 โครงการสรางสันติสุขเฉลิมพระเกียรติราชินี 
2.3.4 โครงการประหยัดพลังงานใหลดลง 10-15 % จากปที่ผานมา 
2.3.5 เรงรัดการใชจายงบประมาณ ป 2548 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 

2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   
2.4.1 เรงรัดการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2548 (ฝายบริหาร) 
2.4.2 มาตรการประหยัด (ฝายบริหาร) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจงใหทราบแลว 
2.4.3 สถานการณทางระบาดวิทยา  (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร) ตามเอกสาร 
2.4.4 กรอบการประเมิน คปสอ.  (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร) จัดกิกจรรม วันที่ 16 กันยายน 2548 ณ โรงแรม

แมยมพาเลส มี งบ 2,500 บาท ในการเตรียมการ 
2.4.5 สรุปผลการประชุม HCIS (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร)  
2.4.6 เรงรัดการปรับแกโครงการที่ของบ PP ป 2548 (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร)  
2.4.7 การเตรียมการเพื่อรองรับอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร) 
2.4.8 โครงการสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา(กลุมการประกันสุขภาพ) 

โรงพยาบาลรองกวางเขารวมโครงการกลาว และจัดสงเจาหนาที่ประชุม 3 คน 
2.5 เรื่องของสวนราชการ 

2.5.1 โรงพยาบาลแพร ไมมี 
2.5.2 สตม.ที่  9.1  แพร ไมมี 
2.5.3 คปสอ.  

2.5.3.1 หารือคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับราคาน้ํามัน และคาโดยสาร เบิกตาม 
2.5.3.2 คาสมนาคุณวิทยากร (รพ.สูงเมน) โดยภายในจังหวัด 300 บาท ตางจังหวัด 600 บาท  

2.5.4 กวป. 
2.5.4.1 การออกคําสั่งใหพยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติงานที่ PCU โดยผูอํานวยการโรงพยาบาล 
2.5.4.2 คําสั่งยายเจาหนาที่การเงิน รพ.วังช้ินมาปฏิบัติงานที่ รพ.ลอง 
2.5.4.3 พิจารณา หัวหนาสถานีอนามัย รองกวาง มีคุณวุฒิภัทร วุฒิเจริญ สอ.แมทราย 
2.5.4.4 พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงนักวิชาการ (เอกสารหนังสือเวียน) 



2.6 เรื่องอื่น ๆ  
2.6.1 การประชุม CFO เขต จัดโครงสรางคณะกรรมการในระดับเขตในการตัดสินใจดานการเงิน โดย จะจัดการ

ประชุมเพื่อใหเกิดกระบวนในการเฝาระวังทางการเงินอีกครั้ง  
2.6.2 โรงพยาบาลที่ไดรับเงินชวยเหลือ เพื่อแกไขหนี้สิน จํานวน 114,352 บาท 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2548 
 มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7 / 2548 
 1. การจางลูกจางชั่วคราว จะมีการปรับอัตราคาจางตามที่กระทรวงแจงหรือไม จะพิจารณาในเดือนตอไป 

2. งบ NON UC ที่ไดรับการจัดสรรนอย เกิดจากการบันทึกผลในรายงาน 0110 รง 5 เนนใหงานสารสนเทศ 
ตรวจสอบรายงานอีกครั้ง 

3. เรื่องแบบแปลนในการปรับปรุง หองประชุม และหองพิเศษ เพื่อรับผูปวยโรคไขหวัดนก ไดติดตอผูเกี่ยวของ
แลว คาดวาจะดําเนินการเสร็จในเดือนกันยายน 2548 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 การประชุมทีมประสานงานคุณภาพ  

5.1.1.1 จะจัดกิจกรรม IS  ในชวงปลายเดือนสิงหาคม จะแจงแผนชัดเจนใหทราบอีกครั้ง 
5.1.1.2 สงเจาหนาหนวยสนับสนุน เขาอบรม HA ประสานโดยตรงที่เจาตัว 
5.1.1.3 การจัดกิจกรรม OD ในระหวางเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงบรรยากาศการทํางาน 
5.1.1.4 การประชุม FA ครั้งตอไปจะใชเวลาชวง ตอนเที่ยงและจะมีการทานอาหารรวมกัน 
5.1.1.5 แตงตั้ง FA ทดแทน ที่ยายไป คือคุณประภัสสร  กอนแกว จํานวน 1 ทาน 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 5.2   ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ ป 2548 ครั้งที่ 2  นัดประชุม วันที่ 17 สิงหาคม บาย 
5.2.2 การรายงานมาตรการประหยัดพลังงานของ ร.พ.รองกวาง ตามแบบฟอรม โดยมอบหมายใหงาน

การเงินดําเนินการ  
5.2.3 การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานยอย สงรายงานของหนวยงานที่คางอยู 8 หนวยงาน

ขอใหดําเนินการสงโดยดวน 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 
 
 



5.3.  ฝายทันตสาธารณสุข 
5.3.1 โครงการฟนเทียม ทําไดทุกกลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป จังหวัดแพร ไดรับเปาหมายจํานวน 300 คน โดยให 

คปสอ.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูที่มีสิทธิเขาโครงการ โดยจะนําเรื่องเขา หารือในที่ประชุม 
คปสอ. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 

5.3.2 การประเมินมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลไดเขารวมกิจกรรมนี้ และ จะเปนอีกมาตรฐานที่สามารถ
ดําเนินการรวมกับมาตรฐานเดิมที่ดําเนินการอยู และสงเสริมผลการทํางานแกผูรับบริการ 

5.3.3 การตรวจสรรมถะภาพทางกาย ภายในเดือนสิงหาคม  โดย แจงตารางการตรวจใหเจาหนาที่ทราบอีก
ครั้ง 

 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 เปลี่ยนผูรับผิดชอบ งาน 506  จากคุณวาสนา เปนคุณสําราญ เนื่องจากจะไดรับผิดชอบงานใหตรงกับ
การปฏิบัติงาน 

6.2 งานควบคุมโรค วัณโรค ขอความรวมมือแพทยประจํา OPD ทุกทานในกรณีผูปวยวินิจฉัยเปนวัณโรค
รายใหมนั้น ขอความรวมมือใหลง คําสั่งใหผูปวยตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ HIV เพื่อสงผลใหผูปวย
ไดรับดูแลการรักษาในเรื่อง HIV สงผลใหผูปวยไดรับการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้น แตทั้งนี้ เพื่อเปนการ
พิทักษสิทธิของผูปวย จะมีการเขาสูระบบการใหคําปรึกษาตามปกติ กอนการเจาะเลือด ซึ่งเปนไปตาม
ความยินยอมของผูปวย 

 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 

 
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


