
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 11 /  2547 

วันที่  8 พฤศจิกายน  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวางผูมาประชุม 

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  ไมมีเรื่องแจงจากที่วาการอําเภอรองกวาง เนื่องนายอําเภอทานเดิมยาย 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร  

2.1.1 ผูวาราชการใหม นายสันทัด  จตุชัย รอง2 ทาน นายศรีพรม  หอมยก นายสุรง  ปราบโรค 
(ดูแลดานสาธารณสุข) 

2.1.2 ใหหนวยงานตาง ๆ ใชการจัดซื้อจัดจางทางระบบอินเตอรเน็ต E Procurement  ซึ่งสามารถ
คนหารายละเอียดไดใน www.gprocurement.or.th 

2.1.3 กําหนดการออกหนวยของจังหวัด 18 พฤศจิกายน 2547 ที่บานนาปากั้ง 
2.1.4 สํานักงานจังหวัดแพรฝากใหสถานบริการจัดตั้งชมรมออกกําลังกายทุกหมูบาน และใหมี

การออกกําลังกาย 
2.2 นโยบายการดําเนินงานสาธารณสุขปงบประมาณ 2548 จากที่ประชุมกระทรวง 

2.2.1 มีการลงนามเพื่อบันทึกความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน ของกระทรวงสาธารณสุข 
และ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ 

2.2.2 งบลงทุนในป 2548 จะลดลง จาก รอยละ 10 เปน รอยละ 7  
2.2.3 ยกเลิกการถวงน้ําหนักของโรงพยาบาลระดับตาง ๆ มาใชระบบ RW  
2.2.4 การจัดสรรเงิน EMS จัดสรรตามปริมาณงาน แทนการจัดสรรตามจําหัวประชากร 
2.2.5 งบบริหารจัดการของสสจ.จะไดรับเงินลดลง 
2.2.6 การใชบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประชาชนสามารถไปใชบริการที่สถานบริการใดก็ได 

และสปสช.จะเปนผูดําเนินการในการเรียกเก็บ แตอยูในชวงดําเนินการเริ่มที่ จ.ขอนแกน
และจะมีรายละเอียดแจงอีก 

2.2.7 การขึ้นทะเบียนสถานบริการ UC จะใหมีการขึ้นทะเบียนรานขายยา และคลินิกตาง ๆ ได 



2.2.8 อาจจะนําผูปวยไต และโรคเอดสเขาระบบ UC 
2.2.9 จะมีการนําภาษีเหลาบุหรี่มาใชในการดําเนินงานดานสาธารณสุข ในป 2548 เพิ่มมากขึ้น 
2.2.10 การพัฒนางานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ของ กพร. จะดําเนินงานโดยกําหนดผูรับผิดชอบที่

ชัดเจน 
2.2.11 โครงการ1 พยาบาล 1 ตําบล 
2.2.12 จะรวมงบประมาณของทุกกรมเขาดวยกัน 
2.2.13 การรับ อสม.และบุตรเขาทํางานในสาธารณสุข 
2.2.14 เนนใหจัดซื้อจัดจางทางระบบ อินเตอรเน็ต 
2.2.15 กระทรวงจะสื่อสารผานระบบ GI net จะมีความสะดวกมากขึ้น 
2.2.16 ควรเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน ใหเสร็จภายใน มีนาคม 2548 
2.2.17 จะจัดกีฬา สาสุข ในเดือนมีนาคม 
2.2.18 จะมีการสนับสนุนยาในการตานเชื้อไขหวัดนก 
2.2.19 จะปรับปรุงรถโรงพยาบาลใหมี เครื่อง กระตุนหัวใจ 
2.2.20 จะปรับปรุงระบบโครงสรางในระดับกระทรวง 
2.2.21 โครงการอาหารปลอดภัย มีเพื่อสารกอมะเรง็ ในอาหารแหงที่เกิดจากเชื้อรา และการใช

น้ํามันทอดซ้ํา 
2.3 สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญ ปงบประมาณ 2547 จากที่ประชุม คปสข. เขต 1  
2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  

2.4.1 การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดแพร  รายละเอียดไดมอบใหฝายบริหารทั่วไปแลว 
2.4.2 ประสานกับทุกสถานบริการเพื่อรวมกิจกรรมสลากหลวง จังหวัดแพร ที่วัดพระบาทมิ่ง

เมือง  
2.4.3 การจัดทาํแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขประจําป 2548 อําเภอตางๆ ใหจัดทําโรคการใน

ภาพรวม โรงพยาบาลสามารถทําโครงการแยกได 
2.4.4 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา มอบรายละเอียดที่งานระบาด ยังตองเฝาระวังโรค

ไขเลือดออก และโรคไขฉี่หนูอยู 
2.4.5 การรณรงคกวาดลางโปลิโอ จังหวัดแพร วันที่ 21 ธันวาคม 2548 และ 18 มกราคม 2548 
2.4.6 การจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดแพร โดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีก

ครั้งโดยจัดเปนเครือขายในการดูแลระบบอีกครั้ง 
2.4.7 การดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก มีการสนับสนุนอุปกรณ และยาในการ

ปองกัน 
2.4.8 การใชจายงบประมาณยาเสพติด งวดที่ 2 ป 2547 รายละเอียดตามที่ผูเกี่ยวของไดเขารวม

ประชุม ที่ สสจ.แพร แลว 
2.4.9 มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 “รวมพลคนเหลืองฟา” จัดกิจกรรมวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2547 โดยใหสถานบริการทุกแหงดําเนินการตามกจิกรรมที่กําหนด และ ให
จัดสงรายชื่อผูที่รวมกิจกรรม 

2.4.10 การเบิกงบประมาณคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของผูที่ยังไมเปลี่ยน
ตําแหนง วิชาชีพ นักวิชาการ  

2.5 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ 
2.5.1 คปสอ. เดนชัย หารือเรื่องการอัตราคาบริการใหม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / 2547 
 5.6.1  แกไขคุณพรพิมล เปนคุณพรวิมล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2547 
 5.6.1 นางพรวิมล  จินะเปงกาศ ไปปฏิบัติงานที่ ศูนยคุณภาพ และ รับ นายไกรเทพ เข็มทอง ปฏิบัติงานหอง
ถายภาพรังสีแทน 
 5.2.3 สับเปลี่ยนเจาหนาที่เรียบรอยแลว 
 5.3.1 ดําเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลว 
 5.3.2 เหลือการติดตั้งเครื่องอีกบางจุด 
 5.3.3 ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมสามารถติดเครื่องหมายการคนสิทธิของผูรับบริการได ชะลอไวกอน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานพัฒนาคุณภาพ 
 5.1.1  ไดแจกแบบประเมินตนเองเพื่อใหแตละหนวยงานไดประเมินตนเองตามที่กําหนดไว ป ละ 2 ครั้ง 

มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การจัดตั้งรานคาสหกรณของโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม  จัดระบบจําหนายอาหารสดที่บริเวณลานอเนกประสงค โดย ใหคุณพัชราภรณ  บุญสูง เปน
เจาภาพ และแจงไมไหรานคาคุณตู งดปรุงอาหารจําหนายเนื่องจากขอรองเรียน 
5.2.2 การขออนุมัติสรางหองน้ําสําหรับผูรับบริการ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหติดปายแจงหองน้ําใหมากขึ้นแทนการสรางใหม 
5.2.3 แจงการทํางานบริการสังคมของผูตองโทษจํานวน 84 ช่ัวโมง 
มติท่ีประชุม  แจงเจาหนาที่ทุกคนทราบ และประสานใหติดปายช่ือแกผูตองโทษ(ไมตองมีตําแหนง) 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
1. หารือเรื่องการปรับปรุงระบบ สารสนเทศเวชระเบียนผูรับบริการ 
มติท่ีประชุม ชะลอไวกอนเนื่องจากจะมีระบบจากกระทรวงมาทดลองในโรงพยาบาลรองกวาง 
2.    การจัดทําแผนปฏิบัติงานป 2548 นัดหมายเพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการจัดทํา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.4  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
1. รับรองการปรับปรุงอัตราคาบริการตามแนวทาง ป 2548 เนื่องจากราคาตามทีกําหนดสูงกวาเดิม ควร
ดําเนินการอยางไร 

 มติท่ีประชุม   ใหใชอัตราคาบริการเดิมกอน จนกวาจะไดขอสรุปการสสจ.แพร และ ขอนัดประชุมทีมจัดการ
ดานยาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13.30 น. หองสายนที 



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 6.1  การจัดกีฬา 3 อําเภอ สัมพันธ วันที่ 18 ธันวาคม 2547 เต็มวัน งบประมาณ จากโครงการ 55,000  บาท 
และขอสนับสนุน เงินจาก คปสอ. แหงละ 5,000 บาท 
 6.2  โครงการรวมพลคนหุนดี ขอให จนท. ในโครงการ ออกกําลังกาย ต้ังแต 16.00 16.30 น. ทุกวัน 
 6.3  กําหนดนโยบายการจัดเลี้ยงอาหารวางในโรงพยาบาลใหเปนผลไม หรือ อาหารพลังงานต่ํา 
 6.4  ขอเจาหนาที่มาปฏบิัติงานในหองทันตกรรม จาก จนท.ไผโทน (จพง.ทันตาภิบาล) ที่ประชุมจะทําเขา
หารือในที่ประชุม คปสอ. ตอไป 
 6.5  แจงผูปวยที่สงสัยไขหวัดนก สงตอโรงพยาบาลแพร ผลตรวจครั้งสุดทายไมใช ไขหวัดนก 
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 


