
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 12 /  2547 

วันที่  3 ธันวาคม  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
3. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
4. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
5. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
6. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
7. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
8. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   ลาพัก 
2. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   ติดราชการ 
3. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  ลาพัก 
     ครอบครัวและชุมชน 

ผูเขารวมประชุม 
 1.     นางนารีรัตน แกวสุทธิ  พยาบาลวิชาชีพ 7   แทนหัวหนากลุมงาน 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  
 1.     เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  ไมมีเรื่องจากที่วาการอําเภอ 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร  ไมมีเรื่องจากที่ประชุมจังหวัด 
2.2 เรื่องจากที่ประชุม คปสข. เขต 1 

2.2.1 บรรยากาศการทํางานโดย นพ.ทนงศักดิ์ สุธาธรรม สาธารณสุขเขต 1 แจงเจาหนาที่ให
ทํางานแบบเต็มที่ และบรรยากาศการทํางานเปนกันเอง 

2.2.2 นโยบายเมืองไทยแข็งแรง เนนเปนกิจกรรมหลักในป 2548 โดยไดแจงขอมูลวา ในเขต 9 
เดิม จังหวัดแพร มีอําเภอสุขภาพแข็งแรง ทั้ง 8 อําเภอ  

2.2.3 นโยบาย บตุร อสม.เขาศึกษาตอ โดยไมมีขอผูกพันใด ๆ ในการกลับเขาปฏิบัติงาน  
2.2.4 สนับสนุนการพัฒนา PCU โดยจังหวัดแพรไดสง PCU ในเขตอําเภอสองเขารวมโครงการ 
2.2.5 กําชับการรายงานไขเลือดออก และโรคอุจจาระรวงอยางแรง  
2.2.6 สํานักตรวจกําลังพัฒนา E inspection ใหสามารถใชทันในเดือน ธันวาคม 2547 
2.2.7 ขอมูลเมืองไทยแข็งแรง มีผลตอการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน SML ของแตละหมูบาน 
2.2.8 เดือนกุมภาพันธ 2548 จะมีการจัดกีฬากระทรวงสาธารณสุข 
2.2.9 ในการประเมินการปฏิบัติงานของอําเภอ ป 2548 จะใหนําเสนอเฉพาะ งานเดน และ 

เกี่ยวกับมาตรการประหยัด ใหประเมินจากแผนการประหยัดที่จัดทําขึ้น สวนเกิดโรค
ไขเลือดออกนั้น ใหตัดขอนี้ออกเปลี่ยนเปนการเกิดผูปวยรายที่สอง แทน 

2.2.10 จะมีการพิจารณาอัตราคาบริการเลมใหม โดยงานประกันจะเปนเจาภาพ 
2.2.11 โปรแกรมการดําเนินงานอาหารปลอดภัย มอบให งาน คบส. เปนผูรับผิดชอบ 



2.3 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  
2.3.1 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา การเกิดโรคไขเลือดออกในเขตอําเภอรองกวาง 15.4 ตอ

แสนประชากร โรคไขฉี่หนู ไมมีการรายงานเพิ่ม  แตกําชับใหสถานบริการทุกแหงสง
รายงาน 506 โดยเนนการรายงาน Zero report ดวย 

2.3.2 สถานการณประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการประจําป 2548 15-24 ธันวาคม 2547 จะ
ใหอําเภอตาง ๆ นําเสนอ โดยถือวาเปนการนิเทศติดตามงานครั้งที่ 1 

2.3.3 แจงโปรแกรมตรวจสอบขอมูล 18 แฟม  มอบแตละแหงแลวจึงขอใหนําไปติดตั้ง 
2.3.4 การรณรงคกวาดลางโปลิโอในเด็ก 0-5 ป   กําชับใหทุกแหงประชาสัมพันธการดําเนินการ 
2.3.5 การจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดแพร 
2.3.6 การลงทะเบียนบัตรทอง โดยระบบ JICA เลื่อนการดําเนินการเปนเดือน มกราคม 2548 
2.3.7 นัดประชุมการจัดสรรบุคลากรตามแนวทาง GIS ในวันที่ 10 ธันวาคม 2547 
2.3.8 แจงผลการพิจารณาโยกยาย โรงพยาบาลมียายออก 1 ทาน 
2.3.9 การพิจารณาทําผลงานเพื่อเลื่อนระดับ พยาบาลวิชาชีพใหใชเกณฑ ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนงแทนเกณฑเงินเดือน 
2.3.10 มีการพิจารณาการประเมินผลการทํางานของพยาบาลวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับโดยมี

ประเด็นการปฏิบัติงานไมตรงกับ จ.18 จริง แตยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจน ใหปฏิบัติตามเดิม
ไปกอน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / 2547 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11 / 2547 
 มติที่ประชุม  ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 ไมมีเรื่องแจง 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานพัฒนาคุณภาพ 
 5.1.1  มาตรฐาน TQA จะมีสมัครเขาโครงการเพื่อพิจารณารับการประเมินตามมาตรฐาน และเปนการพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล 
 5.1.2  การประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA ขอใหสงแบบประเมินตนเอง ภายในเดือนมกราคม 

มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การกําหนดจุดหามจอดดานหนาโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได 
5.2.2   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  5 ธันวาคม เปลี่ยนสถานที่มาเปนสนามโรงเรียนรองเข็ม งานเฉพาะชวง
เย็นเวลา 18.00 น. รวมเขาขบวน บริเวณ  สี่แยกรองเข็ม 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 
1. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานป 2548  นัดประชุม วันที่ 16 และ23 ธันวาคม 2547  



2. การจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง บรรยากาศการทํางานของเจาหนาที่ ใหแตละทีม หนวยงานจัดกิจกรรม
เพื่อใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดีลงในแผนการปฏิบัติงาน ป 2548 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.4  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

1. การจัดกีฬาสาธารณสุข 3 อําเภอสัมพันธ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2547 ไดมอบหมายใหแตละ ทีม
ดําเนินการแลว  และไดแจกสูจิบัตรในการจัดแลว 
2.     การจัดงานปใหม 2548 จัดกิจกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ชวงเย็น โดยมอบหมายใหทีมตาง ๆ 
ดําเนินการแลว 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
5.5  ทีมพัฒนาคุณภาพบริการ 

1. มติ PCT ในการดูแลผูปวย Observe 
 มติท่ีประชุม  ใหทบทวนการดําเนินการ 
5.6 กลุมการพยาบาล 

1. การใชหองประชุมพลอยไพลินในการบริการผูปวยเบาหวานทุกวันพุธ  
 มติท่ีประชุม ใหกําหนดเปนนโยบายการใชหองประชุมของโรงพยาบาล 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
1. แจงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา หอง X-ray เปนเวรทางโทรศัพท  ท่ีประชุม เห็นชอบ 
2. ปรึกษาเรื่องเวชระเบียน ที่มีความผิดพลาด ท่ีประชุม ใหแจงใหแพทยที่เกี่ยวของ ดําเนินการ 
3. แจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จาก WWW ดวย ท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 


