
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 11 /  2548 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
5. นายอดุลย พรหมวัชรานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
7. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
8. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
9. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   กรรมการ 
10. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ไปราชการ 
2. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
 1.  นางวธุสิริ ฝนคําอาย พยาบาลวิชาชีพ 7 งานคุณภาพ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  
 จัดประชุมที่ศูนยขยายพันธพืช ไดมีการช้ีแจงหนาที่ของศูนย ที่เปนศูนยมาตรฐานระดับโลกในการดําเนินงานดานการ
ขยายพันธพืช สกัดกรมสงเสริมการเกษตร โดยที่หัวขอในการประชุมดังนี้ 

1.1 โครงการ SML สามารถเบิกงบประมาณในโครงการได 
1.2 กําหนดใหทุกวันอาทิตยเปนวันครอบครัว 
1.3 กําหนดเปาหมายปใหมที่จะถึงนี้ใหลดอุบัติเหตุจราจร 
1.4 วาระแหงชาติ ไดแก การควบคุมไขหวัดนก การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามการทุจริต 
1.5 การสั่งจองเหรียญพระนเรศวร 
1.6 การสนับสนุนหนังสือคุณพุม เจนเสน 
1.7 การจัดงานกินสลากหลวง ในที่ 9 พ.ย. 2548 
1.8 การสนับสนุนผูประสบภัยหนาว 
1.9 ใหอปพร. เพิ่มขึ้น เปน 2 % ตอประชากรของแตละหมูบาน 
1.10 แผนการเปลี่ยนสินทรัพยเปนทุน สามารถใช ที่ดิน นส.3 และ สท. แจเพื่อออกโฉนดได 
1.11 โครงการสรางรอยยิ้มใหแกชาวแพร วันที่ 19 พ.ย. 2548 
1.12 งาน 5 ธันวามหาราช (3-5 ธ.ค. 2548) รายละเอียดเปนหนังสืออีกครั้ง 

2.  เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง ไมมี 
 2.2  เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต 

2.2.1 การซอมแผนการเฝาระวังไขหวัดนก โดยจะประชุมอบรม 7 พฤศจิกายน 2548  



2.2.2 การเบิกชุดทดสอบแบบเร็ว ทดสอบไขหวัดนก 
2.3 เรื่องจากศาลากลาง   

2.3.1 แนะนําขาราชการใหม ผูวาราชการ นายอธิคม สุพรรณพงศ รองผูวาราชการนายสุกิจจา 
 กรุณานนท อุตสาหกรรมจังหวัดแพร มล.ราชันย อรุณวงศ  ผบก. ตร. พร. พล.ต.ต.ภูมิรา 
 วัฒนปาณี  

2.3.2 แจงโครงการ ยิ้มสวยเสียงใส, ไขหวัดนก, พฤติกรรมบริโภค, การออกกําลังกาย, สิ่งแวดลอม 
2.3.3 โครงการทดลองนายอําเภอ CEO อําเภอวังช้ิน 
2.3.4 คาราวานแกจน เนนใหสวนราชการเขาไปมีสวนรวม 
2.3.5 โครงการ SML ใหเรงเบิกเงิน 
2.3.6 การแกไขปญหาภัยสังคม เกม บุหรี่เหลา สถานบริการ หอพัก สื่อลามก  
2.3.7 เรงรัดเบิกจายงบป 2548 2549 โดยป 49 กําหนดรหัส การเบิก 343 ปดโครงการใหทันเดือน สิงหาคม 
2.3.8 การจัดทําแผนปฏิบัติงานป 2549 เนนโครงการ Mega Project โดยใชแบบอิเลคโทรนิค เปนการดําเนินการ

ของจังหวัดแพร โดยใหรพ.ไดรับ 2 โครงการ แพทยแผนไทย และ อาคารพักพยาบาล โดยรพ.เปนผู
กําหนดพื้นที่ดําเนินการ 

2.3.9 เรงรัดการออกโฉนดที่ดิน  
2.3.10 แขงกีฬาจังหวัดแพร มีฟุตบอล และเบตอง 
2.3.11 ยุทธศาตรจังหวัดแพร 

2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   
2.4.1 สถานการณทางระบาดวิทยา  (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร)  โรคไขเลือดออก สะสมสูงที่สุด ลอง และโรค

เลปโตสไปโลซีส ที่สุด อําเภอหนองมวงไข 
2.4.2 การทอดผาปามหากุศลสมทบ”กองทุนฟนเทียมพระราชทาน” (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  เปาหมูบาน

ละ 4000 บาท โดยทางสสอ.จําเปนผูประสานงาน 
2.4.3 การเตรียมความพรอมรับการระบาดของโรคไขหวัดนก (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  
2.4.4 โครงการยิ้มสวยเสียงใส (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  สํารวจเด็ก ตามเอกสารที่สงมาแลว 
2.4.5 การจัดงานมหกรรมสุขภาพรวมพลคนเหลืองฟา ออกกําลังกายหางไกลบุหรี่  (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  

20 พฤศจิกายน 2548 มีงบ 4900 บาทดําเนินการในแตละอําเภอ 
2.4.6 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมการดําเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จังหวัดแพร (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  17 มกราคม 2549 โดยมีการเตรียมการโดย
ประสานงานกับสํานักพระราชวัง อีกครั้ง 

2.4.7 โครงการรณรงคโปลิโอ ประจําป 2548 (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  14 ธ.ค.2548 18 ม.ค. 2549  
2.5 เรื่องของสวนราชการ 

2.5.1 โรงพยาบาลแพร  
2.5.2 สตม.ที่  10.5  แพร  
2.5.3 คปสอ.  

2.6 เรื่องอื่น ๆ  
2.6.1 มติการโยกยายจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวของกับรพ.รองกวาง 

2.6.1.1 ทญ.ศิริพรรณ เลขะวิพัฒน ยายไป โรงพยาบาลแพร 
2.6.1.2 ภญ.วิมลักษณ  นพศิริ ยายมาจากรพ.วังช้ิน 
2.6.1.3 ภญ. ทานหนึ่ง ยายมาจากโรงพยาบาลแมพริก 
2.6.1.4 นางศิริลักษณ  กองลี พยาบาลวิชาชีพ ยายมาจากโรงพยาบาลวังช้ิน 



2.6.2 การจัดสรรเงิน CF ที่เหลืออยู จะจัดสรรตามจํานวนบัตรใหแตละ CUP 
2.6.3 ใหจัดทําโครงการเพื่อรองรับการใชงบประมาณ Community Base  
2.6.4 การปรับสิทธิประโยชนของบัตรประกันสังคม ในการคลอดโดยไมตองสํารองเงินจาย 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / 2548 
 
 มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2548 
 -  แจง รายช่ือเจาหนาที่ที่รับสมัครใหม คือ น.ส.นภาพรรณ  ปนธรรม ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
 และน.ส. วรรณิสา ยศวงค ตําแหนง ผูชวยทันตแพทย 
 -  การจัดสรรเงินงบลงทุน ป 2549 จะจัดซื้อโดยของโรงพยาบาล ไดรับการจัดสรร 2 เครื่อง คือ เครื่องอัลตรา
ซาวด และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือด 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 แจงขอปรับเจาหนาที่กลุมเวชปฏิบัติครอบครัว โดยสนับสนุน PCU น้ําเลาและบานเวียงเพ่ิมเติม อีกแหงละ 1 คน  
 มติท่ีประชุม   
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 การเยี่ยมสํารวจเพื่อการติดตาม จากพรพ. ตองการสงเอกสารใหเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2548 ประกอบดวย การประเมินตนเองในระดับโรงพยาบาล ตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาล รายงาน
ความกาวหนาตามขอเสนอแนะ การประเมินตนเองระดับหนวยงาน แผนพัฒนาคุณภาพในชวง 
1-2 ป  แจง ทีมนําใหทบทวนเรื่อง ธรรมนูญโรงพยาบาล (อาจตองเปลี่ยน หลังจากไดรับการรับ
รอคุณภาพแลว) ความเสี่ยงตองปรับระบบรายงาน ใหคุณกันยา อยูรอด ชวยเปนผูชวยเลขาทีม
ความเสี่ยง ปรับคณะกรรมการเอกสารโดยใหคุณ.....เปนประธาน ขอปรับทีม อาชีวอนามัย 
ทบทวนบทบาททีม UM ใหชัดเจนมากขึ้น ปรับกลวิธีของทีม FA โดยเปลี่ยนใหผูไมไดอยูในทีม
มารับผิดชอบงานนั้น ๆ และ เนนเรื่อง ความเสี่ยงและ ตัวช้ีวัด 

5.1.2 ความเสี่ยง เรื่องระบบออกซิเจนไปตไลน ไมไดตอถังออกซิเจนเขาระบบ และไมมีการรายงาน
ความเสี่ยง ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการคนหาสาเหตุ และวางแนวทางในการแกไขอยู เรื่องหองน้ํา
ญาติ ที่จะสรางใหม ไดรบการรองเรียนใหสราง ขอรองเรียนเรื่องตึกเด็กที่อยูใกลผูปวยอื่น แกไข
โดยประชาสัมพันธใหผูปวยเด็กทราบ และใหประชาสัมพันธทางวิทยุดวย    

5.1.3 การวางแผนการดําเนินงานความเสี่ยงที่มุงเนนการรายงานความเสี่ยงใหควบคุมมากขึ้น เสนอให
จัดวิทยากรภายนอกมาจัดประชุม เพื่อสรางบรรยากาศใหมีความคิดเชิงบวกมากขึ้น 

5.1.4 การจัด OD ประจําป 2548 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2548 ที่ จังหวัดตาก มีกิจกรรมดูงาน โรพยาบาล
บานตาก และ กิจกรรมนันทนาการที่เขื่อนภูมิพล 

5.1.5 การปรับปรุงตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาล นําไปหารือในการประชุมแผน วันที่ 11 พ.ย. 2548 ตอน
เชา 

  มติท่ีประชุม รับทราบและใหดําเนินการตามเสนอ 
5.2.  ฝายแผนงานและประเมินผล  



5.2.1   แนวทางการจัดประชุมเพื่อทําแผนประจําป 2549  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548  
 มติท่ีประชุม  ประชุมในระดับ ทีมคุณภาพ และนัดหมายประชุมในระดับหนวยงานตอไป 

   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 แนวทางการดูแลผูปวยโรคไขหวัดนก ตามเอกสาร ซึ่งมี อันดับแรกคุณสําราญ กาศสุวรรณ เปนผูดําเนินการ
เฝาระวังตามขั้นตอน อันดับ 2 คุณภูวดล  อันดับ 3 สสอ. อันดับ 4 ผอ. 

 
 
 

      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 

 
 

 


