
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 9 /  2548 

วันที่ 5  กันยายน  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. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  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 ไมมี 
 
2.  เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1   -  พิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 
  -  จับฉลากคําขวัญ ชิงทุนการศึกษา โครงการรณรงค “เด็กแพรยิ้มสดใส พรอมใจแปรงฟน” 
 2.2  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง 

2.2.1 จังหวัดแพรไดรางวัล Healthy Thailand ดีเดน 1ใน7 จังหวัดทั่วประเทศ  
2.3 เรื่องจากศาลากลาง   

2.3.1 วันเริ่มและสิ้นสุดงานเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ 60 ป เริ่ม 1 มกราคม 2548 ถึง 9 มิถุนายน 2549 
2.3.2 การดําเนินการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาน้ํามัน จัดโครงการ OTOP เรงรัดการออมเงิน 
2.3.3 การเรงรัดดําเนินการตามตัวช้ีวัดของจังหวัดแพร   
2.3.4 เรงรัดการใชจายงบประมาณปงบประมาณประจําป 

2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   
2.4.1 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร) 
2.4.2 การนําเสนอผลการดําเนินงาน คปสอ. (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร) จัดวันที่ 16 
2.4.3 การจัดทําแผนงาน ป 2549 จัดทําวันที่ 22, 27  กันยายน 2548 
2.4.4 สถานการณทางระบาดวิทยา  (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร) โรคแลปโตสไปโรซีส ใหเฝาระวังใหดี 

เนื่องจากอัตราปวยสูงมากเมื่อเทียบกับการวินิจฉัยโรค  
2.4.5 โครงการอาหารปลอดภัย  (กลุมงานคุมครองผูบริโภค) 7-9 หนาเทศบาลเมืองแพร 



2.4.6 การซอมความเขาใจแกบุคลากรเรื่องการเฝาระวังโรคแลปโตสไปโรซีส (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ) ตอง
คัดกรองใหดีขึ้น 

2.4.7 การสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ) โรงพยาบาลรองกวางไดรับ 50 
โดส โดยฉีดใหกับเจาหนาที่หรือผูปวยโดยไมคิดมูลคา โดยเนนเปนการฉีดเพื่อปองกันไขหวัดใหญไมใช
ไขหวัดนก โดยมีกลุมเสี่ยงตามเอกสารที่จะสงมาใหอีกครั้ง 

2.4.8 โครงการฟนเทียม (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ) แจงโควตาใหแตละอําเภอไปแลว  
2.4.9 การจัดทําบัญชีรายการหนวยบริการประจํา (กลุมงานประกันสุขภาพ) ดําเนินการตามมาตรา 6 เกี่ยวกับ

เหลือสถานบริการ โดยจะมีการสง menu ใหประชาชนเลือกเปนรายบุคคล เรียกระบบนี้วา master cup  
2.4.10 การตรวจประเมินและจดทะเบียนผูพิการ (กลุมงานประกันสุขภาพ) จะมีการปรับฐานผูพิการ ระหวาง 

สปสช. กับ พมจ. เพื่อไมใหเกิดความทับซอนของผูพิการ โดยจะมีคูมือ และคานําสงผูปวยไปตรวจเพื่อ
ระบุความพิการที่โรงพยาบาลแพร โดยคาใชจายจะใหแกโรงพยาบาลแพร อสม. และผูนําสงจะไดรับเงิน 
175 บาทตอคน  

2.4.11 การบริหารงบประมาณ PP  (กลุมงานประกันสุขภาพ) การจัดสรรในลักษณ ของคณะกรรมการ  
2.5 เรื่องของสวนราชการ 

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

2.6 เรื่องอื่น ๆ  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2548 
 มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2548 
 ติดตามการพิจารณาจางลูกจางชั่วคราว 
 เพิ่มเติม 1. ฝายทันตสาธารณสุข  เพิ่ม ตําแหนง  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  1 ตําแหนง 
        2. กลุมงานเทคนิคบริการทางการแพทย เพิ่ม ตําแหนง นักเทคนิคบริการทางการแพทย 1 ตําแหนง 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล   
 ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 ทบทวนการจัดเตรียมระบบพนักงานขับรถสํารอง ในกรณีวันหยุด เนื่องจาก ระบบที่วางไมสามารถ 

ดําเนินการได 
  มติท่ีประชุม ระบบเดิมที่วางไว แต ใหประสานงานผูที่เกี่ยวของตามขนตอน 
 5.2   ฝายบริหารทั่วไป

5.2.1 แผนการจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง ป 2549 ใหเพิ่มเงินคาจางใหลูกจางที่คาจางไมถึงขั้นตํ่าใหถึงขั้น
ตํ่าทุกคน และปรับคาจางของผูที่เงินถึงขั้นตํ่าแลว 1 ขั้น ทุกคน 

5.2.2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนลูกจางช่ัวคราวเงินบํารุงตําแหนงนัก
กายภาพบําบัด รบัสมัคร 12 – 26 กันยายน 2548 สอบวันที่ 27 กันยายน 2548 โดยมีนพ.สุรพงษ ดีพอ 
เปนประธานในการคัดเลือก และ แจงการรับสมัครใน WEB ของโรงพยาบาล 



5.2.3 ผลการ ENV Round ในโรงพยาบาลรองกวาง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ขอใชงบประมาณ เพื่อ
ปรับปรุงบานพักเจาหนาที่  และบริเวณตาง ๆ เชนหองคลอด ที่ปลวกขึ้น 

5.2.4 มาตรการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลรองกวาง มีการใชไฟฟามากขึ้น แตเมื่อพิจารณาที่ปริมาณ
การใชไฟฟาแลว ไมเพิ่มขึ้น และใหกําชัดเจาหนาที่ใชแอร  ใหนอยลง และใหหารือเจาหนาที่ในการ
เปดแอร ไมเกินวันละ 3 ช่ัวโมง ในที่ประชุมเจาหนาที่ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได ตามที่เสนอ 
5.3.  ฝายแผนงานและประเมินผล 

5.3.1 การจัดทีมจัดทําเวปเพจ ของโรงพยาบาล จํานวน 15 คน  นัดประชุม วันที่ 19 กันยายน 2548 เวลา 
14.00 น.  

 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.4 กลุมการพยาบาล 

5.4.1 เรื่องจากคณะกรรมการอาหาร เรื่อง โตะ  เรื่องงดอาหารเวรบาย และนมเวรดึก 
5.4.2 จํานวนผูปวยที่รายงานตามโรค แยกคน ไมใชแยก โรค (สูงอายุ เปนคน) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ  
5.5  งานประกันสุขภาพ  
 5.5.1 แนวทางการดําเนินงานตามโครงการรณรงคประเมินความพิการเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและจด

ทะเบียนคนผูพิการ  พ.ศ. 2548 
 5.5.2 การจัดทําหนวยบริการประจํา โดยใชเกณฑ คํานึงถึงความจําเปนและความสะดวกของประชน  มี

จํานวนใหเลือกมากกวา  1รายการ  ใหเลือกไดเปนรายบุคคล และใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมใน
การจัดทําบัญชี 

 มติท่ีประชุม  รบัทราบ และใหแจงในที่ประชุมจนท. อีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 ปรับปรุงการจาง ลูกจางชั่วคราวในการนวด เปนการจายเงิน ตามผลงาน 60 ตอ40 หรือไม   
มติท่ีประชุม  เห็นควรใหทําตามเดิมเนื่องจากระบบการเก็บเงินเปนแบบ 30 บาท ไมใชแบบ จายเงินตามคาใชจาย 
6.2  รายการยา PCU ตัดยาจิตเวชออก และเพิ่ม Atenulol, Simvastatin, Gemfibrozil, Nited 20 mg   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3  ขอต้ังทีมทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือ ใหชัดเจน และต้ังช่ือวา “คณะกรรมการเครื่องมือ” 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ 
6.4 แจงการดับไฟฟา ควรแจงลวงหนา เพื่อปองกันการการลมของระบบคอมพิวเตอร 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหผูที่จะดับฟาฟา แจงลวงหนา 1 วัน  
 

 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


