
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่  9 / 2549 

วันที่ 4 กันยายน 2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
4. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
5. นางเพญ็ประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
7. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
8. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข   กรรมการ 
9. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมเขาประชุม 
1. นายพิภพ   เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ติดราชการ 
2. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ติดราชการ 
3. นายณัฎฐธนิน  เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.   นางอุราพร สิงหเห  งานคุณภาพ   งานคุณภาพ 
2.   นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 งานการเงินฯ  

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 

1.1 ขอบคุณสวนราชการตาง ๆ ที่รวมจัดผาปา และ จัดงานวันแม 
1.2 เทศบาลตําบลรองกวางไดรับเงินรางวัลดีเดน จํานวน 2 ลานบาท 
1.3 การแขงขันมวยปล้ําระดับเยาวชน นักเรียนโรงเรียนราชประชาฯ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง ไมมี 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต ไมมี 
2.3 เรื่องจากศาลากลาง ไมมี 
2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ 

2.4.1 เตรียมพรอมรับสถานการณน้ําทวม และเฝาระวังโรคระบาดที่มากับน้ําทวม 
2.4.2 มอบรางวัลสถานีอนามัยดีเดนดานระบาดวิทยา ไดแก สถานีอนามัยทุงแลง 
2.4.3 แจงทีม SRRT ใหดําเนินการซอมแผนรับไขหวัดนก ดวย 
2.4.4 สปสช.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแกหนวยปฐมภูมิ จากเงิน UC วงเงิน 25 ลานบาท 
2.4.5 สถานการณโรคติดตอ อําเภอรองกวาง อุจจาระรวง เลปโตสไปโรซีส และไขเลือดออกที่ตองเฝา
ระวังเนื่องจากมีอัตราการเกิดโรคมากในชวงนี้ 
2.4.6 ผลการปฏิบัติงานปองกันยาเสพติดของอําเภอรองกวางบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 



2.4.7 ใหเฝาระวังโรคมือเทาปาก ที่เริ่มเกิดในเด็กในพื้นที่จังหวัดแพร 
2.5 เรื่องของสวนราชการ ไมมี 
2.6 เรื่องอื่น ๆ  ไมมี 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2549 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 
  มติท่ีประชุม ไมมีเรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1  การเพิ่มคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จํานวน 2 ทาน คือ นางอุราพร สิงหเห งานคุณภาพ   และ 
นายอดุลย  พรหมวัชรานนท งานเงินและบัญชี  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคุณภาพ 
5.1.1 แผนการพัฒนาคุณภาพป 2550 ดังนี้ คือ สสจ.แพรจะจัดประชุมเพื่อช้ีแจงมาตรฐานใหม ในป 2550 

ความรูเรื่อง HA  สสจ.แพรจะเปนเจาภาพในการจัดใหความรูเพื่อประหยัดงบประมาณการเดินทาง 
การเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองครั้งที่ 2 ตองใชงบประมาณ ประมาณ 120,000 บาท  

5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของ สปสช. ของหนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินการไดตาม
มาตรฐาน 

5.1.3 การประเมินตนเองของทีมนํา ควรมุงเนนเรื่องการ สื่อสาร การทํางานเปนทีม และการนํา 
5.1.4 งานควบคุมโรคไมติดตอ ของโรงพยาลรองกวาง สามารถดําเนินงานเปนรูปธรรม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

5.2  ฝายแผนงานและประเมินผล 
5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบปของโรงพยาบาลรองกวาง ในสวนประเด็นกิจกรรมที่

ดําเนินการในแตละ ยุทธศาสตรที่ 1 = 93.44 ยุทธศาสตรที่ 2 = 91.35 ยุทธศาสตรที่ 3 = 100 
ยุทธศาสตรที่ 4 = 83.33 ยุทธศาสตรที่ 4 = 90 และจะสงเอกสารประเมินในประเด็นคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานใหแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2549 นี้ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.3  ฝายบริหารงานทั่วไป 

  5.3.1 การจางลูกจางชั่วคราว ป 2550  ท่ีประชุม ยืนยันจาง ตําแหนงเดิม และเพิ่มเงินใหตําแหนง ๆ ละ 1 ขั้น 
และ ที่ประชุมเห็นชอบ ใหจัดเงินสวัสดิการใหเจาหนาที่ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายเดือนเปนรางวัลการ
ทํางาน คนละ 500 บาท 
5.3.2  การจางทําความสะอาด ไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานไดเนื่องจาก ขาดการดูแลจากเจาของกิจการ 
ท่ีประชุม เห็นควรใหเปดสอบราคาใหม  
5.3.3  การจางเหมาดูแลสวน เนื่องจากมีพ้ืนที่ดูแลเพิ่มขึ้นที่ดานหนาโรงพยาบาล จึงเสนอเพิ่ม อัตราคาจาง
อีก 700 บาทตอเดือน เปนเดือนละ 11,500 บาท ท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการไดตามที่เสนอ 

5.4  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
  5.4.1 ผลการประเมินมาตรฐาน PCU ตามมาตรฐาน สปสช. ผล ไมผาน 3 แหงในเรื่องการบริการทันตกรรม 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบนําเรื่องขอหารือในที่ประชุม คปสอ. เพื่อรวมดําเนินการแกไขปญหา 
 



5.5  ฝายทันตสาธารณสุข 
  5.5.1 การดําเนินงานตามมาตรฐาน PCU   
  มติท่ีประชุม หารือรวมในวารที่ 5.4  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
  ฝายเภสัชกรรมชุมชน การปรับปรุงอัตราคาบริการ จะนําขอมูลใหงานสารสนเทศแกไขในระบบบริการเพื่อ
ปรับปรุงใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท่ีประชุม ใหงานสารสนเทศดําเนินการ 
  งานผูปวยในขอใชรถจักรยานยนตสวนกลางเพื่อใชประสานเรื่องอาหารเย็นของเจาหนาที่ในชวงนอกเวลา  
และเรื่องการติดตามงานซอมบํารุงไมได ท่ีประชุม เห็นชอบให งานบริหารทั่วไปดําเนินการ 
  งานการเงิน แจงการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางของเจาหนาที่ ที่ไดรับคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายรายเดือนแลว ยังสามารถ
ดําเนินการได ท่ีประชุม รับทราบ 
  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ปรึกษา การสงหนังสือทาง E-office ที่ไมตรงผูรับ ท่ีประชุม ใหวาง
ระบบเพิ่มเติมในสวนของการกรองหนังสือโดยหัวหนาบริหารเพื่อความถูกตองมากขึ้น 
 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
   


