
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 1/2547 

วันที่ 6 มกราคม  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางอรวรรณ เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
5. นางเฉลิมศรี กองศรี  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 กรรมการ 
6. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
8. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท นายแพทย 5    กรรมการ 
9. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
10. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   ปฏิบัติราชการ  

ผูเขารวมประชุม  
 1. นางนารีรัตน   แกสุทธิ  พยาบาลวิชาชีพ 7   คณะกรรมการเครื่องมือ 
 2.  นางวธุสิริ  ฝนคําอาย  พยาบาลวิชาชีพ 7               คณะกรรมการความเสี่ยง 
 3.  นางชรีรัตน  หงสสามสิบเจ็ด พยาบาลวิชาชีพ 7               คณะกรรมการความเสี่ยง 
 
ประธาน เปดการประชุม เวลา 14.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  
 1. เร่ืองจาก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  
  1. นโยบายเนนหนักป 2547 
   1.1  การออกกําลังกาย โดยเนนใหสถานบริการทุกแหงสรางชมรมขึ้นในทุกหมูบาน และให ประชาชน 
รอยละ 55 ไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
   1.2  อาหารปลอดภัย  จังหวัดแพรไดประกาศเปนจังหวัดอาหารปลอดภัยแลว จึงขอใหรักษามารฐานนี้
ตอไป 
   1.3 ธุรกิจสุขภาพ  เนนการสรางรายไดโดยการใชสุขภาพเปนแนวรวมในการดําเนินการ เชน การนวด 
สมุนไพร เปนตน 
   1.4 การสรางหลักประกันสุขภาพ เนนการขึ้นทะเบียนใหครบ 100 % โดยจังหวัดแพร เหลืออีก 6 % 
   1.5 ยาเสพติด เนนการปองกันแหลงตาง ๆ และปองกันโดยสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
   1.6 To Be Number One เนนการขึ้นทะเบียนสมาชิกใหครบ 1 แสนคน เพื่อเชิญ ฟาหญิงอุบลรัตนมาเปด
กิจกรรมในจังหวัดแพร ในป 2547 และเนนใหมีการจดักิจกรรมที่ตอเนื่อง 
   1.7 การกระจายกําลังคนใหเหมาะสมกับประชากร ตามนโยบายการจัดกําลังโดยระบบ GIS 
   1.8 จัดกิจกรรม 12 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี โดยจัดกิจกรรมการรักษาโรคตอกระจก  
   1.9 การพัฒนาคน ดาน  EQ IQ โดยเนนในเด็กช้ันประถมศึกษา 
   1.10 การลดปจจัยเสี่ยงเรื่องบุหรี่ ตามแนวทางในการรณรงค 



   1.11 การแพทยแผนไทย และสมุนไพร การพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องสมุนไพร ตัวอยาง เชนการนวด และ
การสอนการใชสมุนไพร 
   1.12 การพัฒนาขวัญกําลังใจของอสม. โดยให อสม.ไดรับการอบรมฟนฟู หมูบาน ละ 2 คน/ป 
   1.13 เรงรัดแกไขปญหาเรื่องโรคไขเลือดออก ใหเหลือไมเกิน 50 ตอแสนประชากร 
   1.14 ลดปญหาความเครียด และปญหาสุขาภาพจิตในประชาชน 
   1.15 ควบคุมโรคไมติดตอ มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก หัวใจ เบาหวาน และเนนในจังหวัดแพร คือ
โรคเลปโตสไปโรซีส 
   1.16 เนนใหผูปวยเอดสไดรับยาตานไวรัส เอดส 
   1.17 บูรณาการแผนสุขศึกษาและประชาสัมพันธ  โดยเรื่องตามการรณงค สสจ. จะดําเนินการ และเรื่อง
ในพื้นที่ ให CUP เปนผูดําเนินการ 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยของรัฐบาล 
   2.1 การจัดทําแผนงานโครงการของหนวยงานตาง ๆ ใหนําแผนของหนวยงานที่อยูในระดับที่สูงกวามา
เปนแนวทางในการดําเนินการ เชน ของอําเภอ ของจังหวัด และกระทรวง 
   2.2 การดําเนินงานใด ๆ ก็ตาม ของใหจัดระบบเพื่อประเมินผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นดวย 
   2.3 แนวทางในการดําเนินงาน แบบ BSC ของกระทรวง สารธารณสุข จัดทําดังนี้ 
    2.3.1 มุมมองดานประสิทธิผล ไดผลงานตามโครงการ รอยละ 90 
    2.3.2 มุมมองดานประสิทธิภาพ ประหยัดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ลดเวลาลง รอยละ 5 
    2.3.3 มุมมองดานคุณภาพ ความพึงพอใจ การผานเกณฑมาตรฐาน 
    2.3.4 มุมมองดานการพัฒนา  รอยละอัตรากําลัง ความรูขององคกร  การพัฒนาคน 
   2.4 จะมีการปรับเปลี่ยนเงินงบประมาณ มาเปนแบบ CEO ในปงบประมาณ 2548 
  3.  มอบรางวัล สอ. ปราบลูกน้ํายุงลายดีเดน ในเขต อ.เมือง ไดแก สอ.ทาขาม  จํานวน 5,000 บาท 
 
 2. เร่ืองจากการกลุมงาน/งานตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร  
  2.1 พิจารณาการโยกยายของเจาหนาที่ระดับจังหวัด อําเภอรองกวาง ยายจํานวน 4 คน ไดรับการพิจารณา
อนุมัติ 2  คน คือ 1. นายสงกานต ทะตัน ไปสสอ.เดนชัย 2 นายวีระชัย จิตประสาร ไป รพ.รองกวาง สวน นายชาติสยาม มา
แก ไป สอ.รองกวาง และนายประพันธ  หงษหนึ่ง ไปสองวังหงษ ไม อนุมัติ 
  2.2 รายงานอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ชวงวันที่ 27-29 ธันวาคม 2546  สวนใหญเปนรถจักรยานยนต และ
พบ ทางในหมูบาน รอยละ 70 refer  รอยละ 52 ดื่มสุรารอยละ 52  
  2.3 ขอใหสงรายงาน 506 ของป 2546 ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2547 
  2.4 มาตรการการเตรียมความพรอมป 2547 ไดแจงรายละเอียดเปนหนังสือราชการมาแลว โดยเนนการ
รายงานผล และการแจงหมายเลขโทรศัพทสายตรง 1669 รณรงคใหรถจักรยานยนตเปดไฟ ใสหมวก 
  2.5 การคัดเลือกผูแทนจากกลุมตาง ๆ ในคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ระดับจังหวัด ใน
กุลมของ รพ. ได นพ.วันชัย  วันทนียวงศ สสอ. ไดคุณประเสริฐ สีสุข และใหแจงให อสม.ไดคัดเลือกผูแทนตอไป 
  2.6 การอยูเวรเพื่อปฏิบัติงานของเจาหนาที่ PCU ที่ประชุม ใหสามารถดําเนินการไดโดยใชเงินบํารุง 
และใหนําเขาหารือ ในเรื่องการจัดสรรงบดําเนินการ ในวันที่ 7 มกราคม 2547 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 /2546 
 ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 /2546 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12 /2546 
 การแตงชุดประจําโรงพยาบาล ในวันที่ 8 มกราคม 2547  



 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

1. นพ.สุรพงษ  ดีพอ ไดกลับมาปฏิบัติงานที่รพ.รองกวาง และ ใหใกลับมาเปนคณะกรรมการบริหาร และ 
ปฏิบัติงานในทีม PCT ขึ้นเวร 4 คน ตามความพรอม โดย พญ.วิรัชนี และนพ.วีรวุฒิ ขึ้นเวรลดลง และให 
นพ. สุรพงษ และ พญ.ปรียาภาพขึ้นเวรเปนหลัก และใหแพทย 5 คน จัดตารางการปฏิบัติงานแจกแก
หนวยงาน ที่เกี่ยวของ OPD1 1 คน  OPD2 2 คน ER 1 คนWard 1 คน (ปฏิบัติงานหมุนเวียนกันตามการจัด
เวร ไมไดระบุช่ือแพทย) ชวงบายปฏิบัติงาน 2 คน และใหแพทยเขาประชุม และเขารวมงานสรางสุขภาพใน
ชุมชน 

2. พยาบาลยายมาปฏิบัติงานที่กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว ปฏิบัติงานที่ PCU ไผโทน เต็มเวลา  
3. ขาราชการพยาบาลวิชาชีพ ยายจากอําเภอองครักษ มาปฏิบัติงานในกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว ปฏิบัติงาน

ที่ PCUน้ําเลา 
4. เรื่องจากที่วาการอําเภอ การรณรงคปองกันอุบัติภัย การรายงานไมตรงกัน เนื่องจากเปนปญหาระดับชาติ 

เนื่องจากการนับวันไมตรงกัน และมีการประกาศ ไมตรงกับขอมูลโรงพยาบาล ตองทําการตกลงในระดับตาง 
ๆ เพื่อความถูกตองของขอมูลตอไป และเสริมวาทองถิ่นไดจัดหนวยตรวจ ในถนนสายรอง ทําใหตัวเลข
ลดลงไดมาก และลดอุบัติเหตุรายแรงไมมาก และฝากใหองคกรทองถิ่น จัดหาเครื่องวัดแอลกอฮอล ในลม
หายใจ เพื่อใชในการจัดดานตรวจของชุมชน เพื่อปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตอไป 

5. เรื่องจากที่ประชุมอําเภอ ขอใหมีการประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทที่สําคัญใหมากขึ้น เชน เบอร ดับเพลิง 
โรงพยาบาล ที่วาการอําเภอ โรงพัก เทศบาล เปนตน โดยอาจจัดทําเปนใบปดประกาศ หรือหนังสือเวียน 
1669 (0-5459-6445) ที่เปนเบอร ไมเสียเงิน(โทรออกจากเบอร พ้ืนที่ และตองโทรออกจากเบอรของพื้นที่
อําเภอรองกวาง) และเบอร 0-5459-6444 เปนเบอร รับเรื่องราวรองทุกข ของโรงพยาบาล เพื่อการเขาถึง
บริการของประชาชน  

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

ฝายแผนงานและประเมินผล 
1. การจัดทําปฏิบัติงาน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร   

a. กําหนดการสงแผนปฏิบัติงานประจําป 2547 วันที่ 9 มกราคม 2547 และจัดประชุม เพื่อรวบรวม
เปนแผนในภาพรวมของโรงพยาบาล ในวันที่ 13 มกราคม 2547 เวลา 13.00 น.  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหหนวยงานดําเนินการตามที่ตกลง และเขารวมประชุมตามเวลาที่กําหนด 
2. การจัดทําแผนงบลงทุนป 2547- 2549  

a. รายละเอียดตามไฟล UF 11166  
 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหจัดสงแผนตามไฟลดังกลาว 

3. รายงานความ เปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศบริการผูปวย 
a. จากการที่ที่ประชุมไดเฝาระวังระบบสารสนเทศบริการผูปวย โดยจะจัดซื้อเครื่อง Server เมื่อมีการ

ลมเหลวของระบบ และเนื่องจาก 
 มติที่ประชุม  รับทราบ และพิจารณาใหดําเนินการจัดซื้อ server ได ในวงเงิน 95,000 บาท 
  
 สํานักงานประสานงานประกันสุขภาพถวนหนา 

1. รายงานรับจายเงินประกันสุขภาพ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  รับทราบ และพิจารณาตนทุนในการดําเนินการที่แทจริงของระบบใหบริการ 



2. การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา กรณีผูปวยนอกเครือขาย 
มติที่ประชุม ถาเปนเข็ม 2 ใหเก็บเงิน และหารือจากที่ประชุม ปสน. เพื่อเปนแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

  
ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
1. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือ 

a. ไดแจงผลการสอบเทียบเครื่องมือตาง ๆ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง เครื่องตาง ๆที่มีผลการผิดพลาดที่
ยอมรับไดของแตละเครื่อง ในการทํางาน  

มติที่ประชุมรับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของหาขอมูลเพื่อกําหนดคามาตรฐานที่ยอมรับได และ
ประชุมวันที่ 7 มกราคม 2547 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการ PTC   
 มติที่ประชุม ใหแตงตั้งแพทยทุกทานเขารวมทีม และจัดประชุมวันที่ 20 มกราคม 2547 เวลา 13.30 น. 
 
งานคุณภาพ 
  1. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ ทีมความเสี่ยง 
 มติที่ประชุม นัดประชุม วันที่ 8 มกราคม 2547 เวลา 11.00 น.  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ขอเชิญทุกหนวยงานเขาประชุมในวันที่ 9 มกราคม 2547 เวลา 14.00 น. ณ หองพลอยไพลิน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
แจงการใชบริการอินเตอรเนต โดยมาตรการใชบริการจากสสจ. แพร ในบางเวป ที่มีการใชสูง ๆ และเปนเวปที่ไม
เกี่ยวของกับการทํางาน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของ กลุมเวชปฏิบัติครอบครัว ชวงบาย เพื่อใหสามารถไปปฏิบัติงานในชวงบายให
มากขึ้น 
 ที่ประชุม ใหปฏิบัติตามเดิมกอน และเมื่อมีการปรับกําลังคนของกลุมการพยาบาลจึงหารืออีกครั้ง 
 
ปดประชุมเวลา 16.30 น.  
 
       
       
        นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
          นายทศเทพ  บุญทอง 
                ผูรับรองรายงานการประชุม 
 


