
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  8 / 2550 

วันท่ี 16  สิงหาคม  2550 
ณ หองประชมุโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายเอกชยั คําลือ    ผูอํานวยการ                ประธานกรรมการ 
2. น.ส.ธาราทิพย อุทัศน    หัวหนาพยาบาล         กรรมการ 
3. นางกัลยา  สิงหเห    หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ     กรรมการ 
4. นางเพ็ญประภา   คํามุง                     หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กรรมการ 
5. นางเฉลิมศรี  กองศรี    หัวหนางานประกันสุขภาพ        กรรมการ 
6. น.ส.มิ่งขวัญ  ทนันชัย    หัวหนากลุมงานเทคนิคบรกิาร        กรรมการ 
7. น.ส.ประภัสสร กอนแกว   หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน        กรรมการ 
8. น.ส.ทิวาศัย  ธรรมสอน   หัวหนาฝายทนัตสาธารณสุข        กรรมการ 
9. นายอดุลย  พรหมวัชรานนท   เจาพนกังานการเงินและบญัชี 5         กรรมการ 
10. นางอุราพร  สิงหเห    งานคุณภาพ          กรรมการ 
11. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ          หัวหนาฝายแผนงานฯ             กรรมการเลขานุการ 

ผูไมเขาประชมุ 
1. นายพภิพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4         ติดราชการ 
2. น.ส.ดวงฤทัย   ตันพรม  นายแพทย 4         ติดราชการ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เร่ืองจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 การออกเสียงประชามติ รับรางรัฐธรรมนูญ   ใหเจาหนาที่ทุกคนใหความรวมมือในการสนับสนุน
การออกเสียงลงประชามติ 

1.2 เชิญชวนเจาหนาที่สมัครสมาชิก อสพป. (อาสาสมัครพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย) 
1.3 ความกาวหนาในการสรางหอไตรมุขศิลปะลานนาหนาที่วาการอําเภอสูงเมน เร่ืองในวโรกาสมหา

มงคล 80 พรรษา งบประมาณกรมการปกครอง 100,000 งบผูวา 100,000 อปท. 1,290,000 สวนที่
เหลือไดจากการจัดสรางวัตถุมงคล “รุนเฉลิมพระเกียรต”ิ กําหนดแลวเสร็จ ตุลาคม  2550 

1.4 เรงรัดการชําระคาบูชาพระพทุธโกศัย 
1.5 กอสรางศาลาเฉลิมพระเกียรติ หนาโรงเรียนรองกวางอนสุรณ 
1.6 แจงการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 
1.7 การคัดเลือกหมูบานเศรษฐกจิพอเพียง  “อยูเยน็ เปนสุข” ที่ 1. บานวังเคียน  ม.4  ต.ปากทาง  อ. ลอง 

ที่ 2  บานกาซอง  ม.4  ต.เหมืองหมอ  อ. เมือง ที่ 3  บานเวียง  ม. 14  ต. บานเวยีง  อ. รองกวาง 
1.8 เฝาระวังเรื่องการหลอกลวงการคามนุษย 
1.9 ใหบริษัทสัมพนัธประกันภัย  หยุดรับประกนัวินาศภัยช่ัวคราว  ตั้งแต 16 กรกฎาคม  2550 



1.10 โครงการปลอดเหลางานศพ  มีหมูบานที่เขารวมคือ  ต. น้าํเลา บานบุญแจม และ  ต.ไผโทน  บาน
ไทรพราว 

2. เร่ืองจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เร่ืองจากที่ประชุมกระทรวง  

2.1.1 องคการเภสัชกรรมทวงหนีค้างชําระ 
2.1.2 การจัดงานวิชาการสาธารณสุขแหงชาต ิ

2.2 เร่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต  
2.2.1 เนนการดแูลรักษาความปลอดภัยของสถานบริการใหเขมงวด 
2.2.2 เนนใหประหยดัพลังงานใหจริงจัง 
2.2.3 รณรงคการไปลงประชามติ 19 สิงหาคม  2550 

2.3 เร่ืองจากศาลากลาง   
2.3.1 เชิญชวนประชาชนรวมซื้อบัตร กีฬาเยาวชนแหงชาต ิภาค 5 คร้ังที่ 24 หมอหอมเกมส 

ระหวางวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2550  
2.4 เร่ืองของงาน / กลุมงานตาง ๆ   

2.4.1 รายงานระบาดวิทยา ใหเฝาระวังโรคไขสมองอักเสบที่เกิดขึ้นที่ อําเภอลอง จํานวน 2 ราย 
โดยพบวาเปนรายที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันครบ แตกย็ังเกดิโรคนี้ได 

2.4.2 สาถานการณโรคที่ตองเฝาระวัง ไขเลือดออก อ.ลองเริ่มมีแนวโนมลดลง อ.สูงเมน มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น 

2.4.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวดั วันที่ 25 กันยายน 2550. 
2.4.4 เงินโบนัสประจําปของจังหวดัแพร จํานวน 8 ลานบาท ในสวนของสาธารณสุข แบงเทากัน 

ประมาณ 1693 บาทตอคน 
2.4.5 สามารถเสนอขอมูลการจัดสรรคาบริการทางการแพทย เพื่อนําเขาที่ประชุมจังหวัด

พิจารณาเพิ่มเติมได 
2.4.6 จังหวดัติดตามตําแหนงนักวชิาการของโรงพยาบาลสูงเมนที่ยังไมไดรับการจัดสรร จึง

ขอรับยายเจาหนาที่เขาโรงพยาบาลสูงเมน แทนตําแหนงที่วาง 
2.4.7 การปรับปรุงการรายงานการเงินบัญชีของสถานบริการตาง ๆ ไปรายงานในระบบใหม 

2.5 เร่ืองอื่น ๆ  
2.5.1 นโยบายรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ที่มาเยีย่มจังหวัดแพร 1. การปองกนัการ

ขาดสารไอโอดีน 2. อัตราการปวยดวยโรควัณโรคที่ประเทศไทยอยูในอันดับ 17 3. 
เปลี่ยนแปลงโครงการอาหารปลอดภัยจาก Clean Food Good Test เปน Clean Food Good 
Quality 4. รณรงคการวัดความดันทั่วประเทศในวนัที่ 2-8 กันยายน 2550 5. เนนการให
ความสําคัญ อสม.มากขึ้น และขอ 6 . รณรงคไปลงประชามติ รางรัฐธรรมนูญ 19 ส.ค. นี้ 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2550 
  มติท่ีประชุม  รับรอง 



ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 7 / 2550 
  นัดประชุมทําแผนยุทธศาสตร วันที่ 27 สิงหาคม 2550 เปนครั้งแรก เวลา 13.30 น. หองประชุม
โรงพยาบาล 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองท่ีประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล  ไมมเีร่ืองแจง 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคณุภาพ 
5.1.1 สรุปการตอบแบบประเมินตนเองของทีมนํา ในสวนผลลัพธขององคกร ไดดําเนินการ

แลว และนําสง พรพ. เปนที่เรียบรอยแลว 
5.1.2 การรายงานความเสี่ยงประจําเดือน ซ่ึงไดสรุปโดยผูจัดการความเสี่ยง และจะแจงทาง 

ระบบเอกสารเพื่อทราบตามระบบตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.2 งานบริหารทั่วไป 
5.2.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการและลูกจางประจํา นําเรื่องเขาพิจารณาและสง

รายช่ือใหแลวเสร็จภายในวนัที่ 24 สิงหาคม 2550 มติท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการ 
5.2.2 สถานการณการเงินโรงพยาบาล อยูในสถานการณที่มีความคลองตัว รายรับและรายจาย 

อยูในเกณฑ ปกติ ไมเปนที่สังเกต  มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2.3 ภาระงานเจาหนาที่พัสดุ เนื่องจากภาระมาก และไมตรงกับตําแหนงจงึขอยายงาน         

มติท่ีประชุม เห็นชอบยายงานเขากลุมการพยาบาล และจัดสรรเจาหนาที่ทําแทน 
5.3 ฝายแผนงานและประเมินผล 

5.3.1 ความกาวหนาของระบบโปรแกรมรักษาพยาบาลผูปวย Hosp XP วางระบบเบื้องตนโดย
การสรางฐานขอมูลตาง ๆ แลว นัดอบรมเจาหนาที่ วันที ่1 – 2 กันยายน 2550 ที่ 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3.2 เจาหนาที่ลาออกเพื่อยายสถานที่ปฏิบัติงาน ขอรับลูกจางใหมเพื่อทดแทน โดยรับในวุฒิ 
ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 6820 บาท มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.4 กลุมการพยาบาล 
5.4.1 การบิหารหองพิเศษ 7 ใหเหมาะสมกับการบริการ เนื่องจากขอรองเรียนจํานวนหอง

พิเศษไมเพียงพอ มติท่ีประชุม ใหยายหองฝากครรภ จากหองพิเศษ 7 มาเปนหอง
กายภาพไปกอน และวางแผนการจัดสรางหองพิเศษเพิ่มเติม จากงบลงทุน 

5.5 กลุมงานเทคนคิบริการ 
5.5.1 ขอความรวมมอืนําผลชันสูตรเขาแฟมผูปวย เนื่องจากจดัเก็บไมทันเวลา มติท่ีประชุม 

ใหงานเวชระเบียน ดําเนินการใหทันเวลาเพื่อประโยชนของผูปวยตอไป 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
  
ผูบันทึกรายงานการประชุม นายกฤษณ  บญุอริยเทพ 


