
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 10 /  2547 

วันที่  5 ตุลาคม  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
5. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
6. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  กรรมการ 
     ครอบครัวและชุมชน  
8. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
9. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   กรรมการ 
10. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  ไปราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  
 1.     เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  (ไมมี) 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร นโยบายจากทานนายกรัฐมนตรี 

2.1.1 มาตรการควบคุมและปองกันไขหวัดนกสูคนโดยมีนโยบายใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ในชวงเดือนตุลาคม นี้ โดยเนนการสํารวจโดย อสม. ตามแบบสํารวจที่ไดแจกใหอสม.
แลว ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2547 และจะมีการประชุมช้ีแจงโดยทีมระดับอําเภอ และมี
การจัดประชุมประจําเดือน ที่หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง ในวันที่ 7 ตุลาคม นี้ 
ในสวนของโรงพยาบาลจะมีการทบทวนมาตรการในการรับผูปวยสงสัยไขหวัดนกอีก
ครั้งในวันประชุมเจาหนาที่ 

2.1.2 การปราบยาเสพติด  
2.1.3 การแกไขปญหาความยากจน  

2.2 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  
2.2.1 แจงการจัดสรรเงิน UC ในระดับอําเภอจะไดรับประมาณ 1172.72 บาท ตอราย 
2.2.2 เงิน CF จะนําจัดสรรใหหนี้สินตางจังหวัด และสวนที่เหลือจัดสรรใหภายในจังหวัด 
2.2.3 สามารถนําเงิน PP ไปชําระหนี้คารักษาพยาบาลได 
2.2.4 สรุปผลการติดตามการจัดทําบัญชีระบบเกณฑคงคาง ยังมีปญหาอยูแตกําลังเรงดําเนินการ

ใหแลวเสร็จ  
2.2.5 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา ตามเอกสาร และตองไมมีการรายงาน 506 เรื่องโรคไขไม

ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลระดับอําเภอ 



2.2.6 มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 “รวมพลคนเหลืองฟา” ในวันที่  21 พ.ย. 
2547 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต 5.00 น. ถึง 18.00 น. โดยตั้งเปาหมาย 50 % ของประชาชน 

2.2.7 การจัดระบบบริการแพทยฉุกเฉินจังหวัดแพร จัดศูนยประสานที่โรงพยาบาลแพร และศูนย
อํานวยการที่สสจ.แพร โดยจะประชุมเพื่อขอตกลงในรายละเอียดอีกครั้ง  

2.2.8 แผนปฏิบัติงานโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน ปงบประมาณ 2548 รายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงตามเอกสารที่มอบไวที่งานควบคุมโรค และ สถานบริการทุกแหง 

2.3 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ 
2.3.1 โรงพยาบาลแพร 

2.3.1.1 การใหบริการแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียน 
2.3.1.2 ระบบ EMS และเครือขาย  

2.3.2 ศตม. ที่ 9.1 แพร แจงทราบหมด 
2.3.3 คปสอ. ไมมี 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2547 
 
 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9 / 2547 
 ไมมีเรื่องสืบเนื่อง 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1  การทําบุญโรงพยาบาลครบรอบ 20 ป ในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 โดยจัดกิจกรรมทําบุญในวันที่ 16 ตุลาคม 
2547 เชาทําบุญ บายกิจกรรม OD รวมกับ จนท.ในเครือขายทุกแหง โดยใหงานบริหารทําหนังสือเชิญจนท.
เครือขายทุกแหงดวย 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 การผานการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
5.1.2 การพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยจะขอเพิ่มคณะกรรมการในสวนของ

ศูนยสุขภาพชุมชน เพื่อสารมารถประสานงานการดําเนินการในระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได    
5.1.3 นําเสนอรอยละความพึงพอใจในการบริการ โดยจากการสํารวจมีหนวยบริการหลายแหงสามารถ

รักษาระดับความพึงพอใจไดดี จึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ แกหนวยงาน
จํานวน 3 หนวยงาน เปนเงิน 1,000 บาท 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ  



5.1.4 เปาหมายทีมประสานงานคุณภาพ จะเนนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยประเด็นจะเปนการ
ประเมินและติดตามการพัฒนาจากตัวช้ีวัดที่สําคัญเชน ระดับความพึงพอใจ ของผูรับบริการและ
เจาหนาที่ อัตราการผานตัวช้ีวัดคุณภาพของหนวยงาน และการเกิด CQI 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 ขอความเห็นชอบจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง เดือนละ 4,030 บาท โดยปฏิบัติงานที่ สสอ.รองกวาง 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได 
5.2.2 ขอความรวมมือทุกหนวยงานเตรียมพรอมสําหรับการตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2547 ต้ังแต 1- 31 

ตุลาคม 2547 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.2.3 การสับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานธุรการ และการรับเงินในหองยา ระหวาง น.ส.พัชราวลัย  คําแสง กับ 

นายสุวรรณ  ศรีชุมภู 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการโดยใหคุณกฤษณ ทดสอบการจัดการเอกสารอิคโทรนิคของคุณสุวรรณ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
1. หารือเรื่องการปรับปรุงระบบรับสัญญาณ Internet โดยการจัดซื้อเครื่องรับระบบสัญญาณตัวใหมที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการไดในวงเงิน ประมาณ 8,000 บาท 
2. นัดหมายเจาหนาที่หัวหนาหนวยงานยอย ประชุมเพื่อรับทราบระบบ DMS 
มติท่ีประชุม   นัดหมายวันที่ 14 ตุลาคม 2547 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
3.  หารือเรื่องการปรับปรงุระบบบัตรคิว และขอมูลผูปวยใหมที่มารับบริการ โดยสงขอมูลบัตรโดยใชระบบ
สแกนเอกสาร ผานทางระบบLAN  
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการได 
4.  การเฝาระวังโรคไขหวัดนก และการจัดทํารายงานในชวงวันหยุด โดยใหกําชัดเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในชวงวันหยุดจัดสงรายงานในชวงวันหยุด 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหแจงเจาหนาที่เวรวันหยุดในตึกผูปวยในดําเนินการ 

5.4  ฝายทันตสาธารณสุข 
1.   หารือเรื่องการจัดงานครบรอบ 20 ปโรงพยาบาล โดยจัดกิจกรรมทําบุญชวงเชาบนอาคาร ต้ังแต 09.00 น. 
นิมนตพระสงฆ 9 รูป จัดอาหารปนโต และรับประทานอาหารรวมกันบริเวณโรงจอดรถยนตเจาหนที่ โดย
กางเต็นทเพิ่ม และมีกิจกรรม OD แบบสนุกสนาน แบงเปน 4 สี คละกันกับเจาหนาที่ สอ. จนเสร็จพิธี 
ประมาณ 16.30 น.   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหทีมประชุมเพื่อจัดเตรียมในรายละเอียดอีกครั้ง  

5.5  กลุมการพยาบาล 
1. การจัดทีมชวยเหลือแพทยทําการชวยชีวิตในกรณี เวรนอกเวลา 

 มติท่ีประชุม    แจงเจาหนาที่คนงาน และคนเปลเตรียมรับโทรศัพท เพื่อรวมทีมในการดําเนินการ 
5.6  กลุมเทคนิคบริการทางการแพทย 

1. ขออนุมัติเจาหนาที่ปฏิบัติงานแทน คุณพรพิมล  จินะเปงกาศ ที่ขอยายงานไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยคุณภาพ
แทนเจาหนาที่ที่ลาออก 

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหดําเนินการไดตามที่ขอ  
 



5.7  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
1. การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรการแพทย จะจัดประชุมเพื่อช้ีแจง
กิจกรรมที่รับทราบจากการประชุม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2547 
2. การกําหนดอัตราคาบริการ ประจําป 2548 โดยจะนัดหมายผูเกี่ยวของเขาประชุมเพื่อหารือในการ
ดําเนินการอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม    รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 งานคุณภาพขอเจาหนาที่พิมพงานไวในการบริหารจัดการของทีมคุณภาพเชนเดิมเพื่อดําเนินงานในสวน
ความรับผิดชอบของทีมคุณภาพโดยเฉพาะเชน การเปดตูรับความคิดเห็น การจัดการหองสมุด การจัดการ
เอกสารธุรการของงานคุณภาพ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ โดยรับงานพิมพของพัสดุไปดําเนินการดวย และสามารถใหงานพิมพ
ของฝายบริหารท่ัวไปดําเนินการเมื่องานพิมพมีมาก 

6.2 คาใชจายคาโทรศัพทที่สูงมากเกินกวาปกติ โดยพบที่เบอรในหองขอมูลขาวสาร 
มติท่ีประชุม  อาจเกิดจากการติดตั้งระบบอินเตอรเนต แบบอัตโนมัติในชวงการเปลี่ยนระบบ จึงขอให
ตรวจสอบขอเท็จจริง เฝาระวังในเดือนตอไป และประชาสัมพันธในที่ประชุมเจาหนาที่เพื่อการใชโทรศัพทที่
ประหยัด และเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

6.3 มาตรการบริหารจัดการโครงการ และงบประมาณในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพของ ศูนยสุขภาพชุมชน
รองเข็ม เนื่องจากทางทีมเห็นวามีการขออนุมัติใชงบประมาณ นอกเหนือจากเปาหมายตามผลลัพธของงานที่
รับผิดชอบอยู โดยเจตนาตั้งตัวเลขของงบประมาณที่ไดรับเปนเกณฑในการจัดทําโครงการที่ประชุมจึงมี   
มติในการพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

6.3.1 ใหมีการเฝาระวังคาใชจายดานตาง ๆ ของ PCU รองเข็ม โดยมีการบันทกึและเรียกเก็บใน
คาใชจายดานสงเสริมปองกันทุกหมวด 

6.3.2 ประมาณการคาใชจายเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการเรียกเก็บ 
6.3.3 จัดสรางคลังยาดาน PP แยกจากคลังปกติของโรงพยาบาล 
6.3.4 ไมอนุญาตใหนําเวชภัณฑไปจายในคลินิกผูสูงอายุ 
6.3.5 โครงการตาง ๆ ในป 2548 ใหนําเขาระบบ อนุมัติ คปสอ.  

6.4 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนหองแผนงาน เพื่อใหมีความเหมาะสม 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

6.5 ปรับปรุงคาบริการแพทย แผนไทย 
มติท่ีประชุม  สามารถดําเนินการไดโดยใหจัดทํารายละเอียดแจงที่ประชุมอีกครั้ง และยึดหลักความเทาเทียม
กันสําหรับผูรับบริการทุก ๆ สิทธิ 
 
 

      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


