
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 3/ 2547 

วันที่ 3  มีนาคม  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 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  
 1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
1. การบริการทําบัตรประชาชนปจจุบันสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 7 นาที 
2. การรณรงคเรื่องความปลอดภัยทางการจารจร โดยเนนใหสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีมาตรการลงโทษ

ขาราชการ ที่ไมปฏิบัติตาม และใหหนวยงานแจงใหขาราชการในสังกัดปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
3. 14 มีนาคม 2547 ขอเชิญทุกทานไปลงคะแนนเลือกตั้ง ประธาน และ สมาชิกอบจ. โดยพรอมเพียงกัน และขาราชการ

ทุกทานขอใหปฏิบัติตัวเปนกลางในการเลือกตั้งดวย 
4. แจงวันที่ 20 มีนาคม 2547 เปนวันอสม.แหงชาติ ซึ่งอําเภอรองกวางจะมีกิจกรรมรณรงคในการปรับปรุง

สภาพแวดลอมของสถานที่ตาง ๆ ใหดี เพื่อลดแหงเพาะพาหะนําโรค 
5. การประปาแจงเรื่องในชวงหนาแลงนี้ จะสนับสนุนน้ําเต็มเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเต็มที่เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนผูใชน้ํา 
6. ที่วาการอําเภอมอบตารางการประชุมของหมูบานในเขตอําเภอรองกวางเพื่อใหผูสนในสามารถเขารวมประชุมกับ

หมูบานตางๆ ได 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2 . เรื่องจากระทรวงสาธารณสุข 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ และ จังหวัด ป 2548 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และไดทบทวนกิจกรรมเพื่อให

สอดคลองกับการดําเนินการของแตละอําเภอ เชน การทองเที่ยวของอําเภอลอง EMS ของอําเภอรองกวาง โดยขอ
สนับสนุนรถ แพทย และพยาบาล ในสวนงบประมาณของ จังหวัด (CEO)  

2. รายงานผูปวยไขหวัดนกในจังหวัดแพร มีผูปวยสงสัยรายแรกที่รพ.เดนชัย และที่รพ.รองกวาง ซึ่งรายของโรงพยาบาล
รองกวาง ผลการตรวจขั้นสุดทายผูปวยเปนโรค TB  

3. การจัดสรรเงิน โครงการประกันสุขภาพ แจงตัวเลขจาก สํานักงานประกันสุขภาพจังหวัดแพร โดยจัดสรรใหภายใน 15 
วัน การรายงานการเงิน ใหเนนดําเนินรายงาน 0110 รง 5 ดานการเงิน  

4. เปาหมายการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย ตามรายการการรณรงค ตามฤดูกาล 



5. โครงการ คนหาผูปวยวัณโรคเชิงรุก ตามเปาหมายของโลก โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ตามรายละเอียดในโครงการเพื่อ
สนองนโยบาย  

6. ปฏิทินรณรงคสุขภาพดี ป 2547 ตามแบบตาราง ในแตระเรื่อง เปนรายเดือน 
7. โครงการ Healthy  Thailand ป 2547 
8. ใหขาราชการใสหมวกนิรภัย การปองกันอุบัติเหตุวันสงกรานต 
  3. เรื่องจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 
1. การเฝาระวังไขเลือดออก รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธในชวงนี้ จะทําใหโรคนอยลงได 
2. การเฝาระวังโรคอุจจาระรวงอยางแรง เนนใหเก็บตัวอยางอุจจาระผูปวยที่ Admit ทุกราย 
3.  การสงขอมูลของสถานบริการทุกแหงใหจังหวัด  เนนใหทุกแหงจัดทํา โปรแกรม HCIS ใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
 4.   เรื่องจากฝายตาง ๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
1. ทวงการสงขอมูลสิทธิวาง ของประชาชนที่ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ อําเภอรองกวาง (ดําเนินการแลว) 
2. การรายงานผลตามการดําเนินงาน ตามผลลัพธ ของ สสจ.แพร (123 ผลลัพธ ) 
3. การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ ของจังหวัดแพรใหแบงตามเขตตามเดิม เชน บานเวียงใหเปนเขตรับผิดชอบของ

รองกวาง 
4. การสํารวจความพึงพอใจตามโครงการประกันสุขภาพ สสจ.จะดําเนินการโดยมีบุคคลภายนอกใหดําเนินการ 
5. สปสช.แจงวาจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันของจังหวัดแพร 
6. ต้ังคณะกรรมการบริหารเงิน UC โดยมีภาคประชาชน และ ผูรับบริการรวมดวย โดยมีคณะทํางานเปน

คณะอนุกรรมการทํางาน โดยจะแตงตั้งจาก สปสช. 
7. รพ.แพร งดเบิกคากายอุปกรณ โดยจะเบิกจาก สวนกลาง แทน 
8. สมต. ที่ 9.1 (ศูนยควบคุมโรคติดตอดวยแมลง) มีทรายอะเบทสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนไดโดยตรวที่

สํานักงาน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 /2547 
 มติท่ีประชุม ใหแกไขวาระที่ 1.6 ตัดคําวา สา ออกจากสํานักงาน และ ติดตามเอกสารเรื่องยุทธศาสตรที่แนบการ
ประชุมนี้ไดที่ หองแผนงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2547 
 มติท่ีประชุม  ไมมีเรื่องติดตาม 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 1.  การแนวทางในการรักษาความปลอดภัย ในโรงพยาบาล  
  เสนอใหจางบริษัทเอกชนในการดูแลเรื่องความปลอดภัย 
 มติท่ีประชุม ชะรอการจางไวกอนเนื่องจากเกิดภาระของการเงินที่เพิ่มขึ้น แตใหจัดจุดฝากรถจักรยานยนตบริเวณ
ดานขางของหองทํางานฝายบริหารทั่วไป และไมอนุญาตให รปภ. ขับรถใหโรงพยาบาลในขณะปฏิบัติงาน โดยไดวาง
ระเบียบในการขับรถสงผูปวยในกรณี 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
 ฝายบริหารทั่วไป 
 1. การพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 1 / 2547 
 มติท่ีประชุม  ดําเนินการ และจัดสงรายชื่อใหสสจ.ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 4 มีนาคม 2547  
 2. การพิจารณาจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล 
 มติท่ีประชุม ดําเนินการตามตามมติวาระที่ 4  
 3. ขอใหทุกกลุมงาน  ฝาย แจงลูกจางชั่วคราวรายเดือนเขารับฟงการชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชนของ สนง.
ประกันสังคมในวันที่ 4 มีนาคม 2547 เวลา 14.00 น. หองพลอยไพลิน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ฝายแผนงานและประเมินผล 

1. การจัดโตะเพื่อใหแพทยสรุปเอกสารเวชระเบียน  
 มติท่ีประชุม จัดหองบริเวณพื้นที่ของศูนยสุขภาพชุมชน ใหเปนหองทํางานองคกรแพทย 

 2. การจัดโตะเพื่อรับซักประวัติในงานควบคุมโรค   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของระดับจังหวัด 
 มติท่ีประชุม  นัดหมายผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ หารือ และรับผิดชอบในการดําเนินการ 

 สํานักงานประกันสุขภาพถวนหนา 
 1.   ขอเปลี่ยนช่ือเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ เปน ศูนยงานประกันสุขภาพ 

 มติท่ีประชุม ปรับเปนงานประกันสุขภาพ และเปลี่ยนปายหนาหองเปน สํานักงาน คปสอ. รองกวาง 
และปรับเปลี่ยนโครงสรางในโครงสรางหลักของโรงพยาบาลดวย 
2.  ขอบุคลากรมาชวยงานบันทึกขอมูลผูปวยใน 1 คน 
 มติท่ีประชุม  ประกาศรับสมัครใหเจาหนาที่มาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ โดยกําหนดวันและเวลาใน
การปฏิบัติงานใหชัดเจน 
3.  ขอมติเปนนโยบาย ในการตรวจสอบสิทธิการรักษาของผูปวยทุกราย 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหงานเวชระเบียนดําเนินการ 

 กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
 1.  การพิจารณาคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจํา PCU ไผโทน 

 มติท่ีประชุม  นําเขาที่ประชุม คปสอ. 
นายแพทยสุรพงษ  ดีพอ 
1. การซอมแผนเพื่อรับผูปวยโรคไขหวัดนก  
 มติท่ีประชุม   

a. ในการตรวจเอกซเรย นอกเวลา ที่ประชุม ใหเรียกเจาหนาที่ตามระบบเดิม หรือ สงตอ 
b. การใชหองแยกบริเวณหองพิเศษ หองพิเศษ 10 เปนหองผูปวย และใหหองพิเศษ 9 เปนหองแตงตัว 
c. ใหคาตอบแทนเจาหนาที่ดูแลผูปวยในกรณีพิเศษ ตามแนวทางของโรงพยาบาลแพร 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 1. ประธานแจง คุณกัลยา สิงหเห จะมาปฏิบัติงาน งานธุรการสํานักงาน คปสอ. ทั้งนี้หลังจากนําเรื่องเขาประชุม 
คปสอ.แลว 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 2.  ฝายบริหารทั่วไปหารือแนวทางในการจัดซื้อจัดจาง พัสดุงานของ สํานักงาน คปสอ.  
 มติท่ีประชุม  ใหใชระบบการดําเนินงานของโรงพยาบาลดําเนินการไปกอน 



 3.  ฝายบริหารงานทั่วไปหารือ แนวทางในการไปราชการ สสจ.แพร ในกรณีนํารถสวนตัวไปเอง จะมีแนวทางใน
การจายคาใชจายอยางไร 
 มติท่ีประชุม สามารถเบิกนํามันเชื้อเพลิงจํานวน 5 ลิตร  
 4.  แนวทางในการปฏิบัติงานหลังจากไปราชการตางจังหวัด  
  มติท่ีประชุม กรณีเดินทางกลับจากจังหวัดในภาคเหนือ ใหปฏิบัติงานในรุงขึ้นของวันทําการ กรณีกลับ
จากจังหวัดกทม. หรือจังหวัดที่มีระยะทางไกลกวา กทม. ใหกลับมาปฏิบัติใหทันในวันทําการถัดไป หรือถาสามารถมา
ปฏิบัติงานในวันรุงขึ้นก็สามารถทําไดและใหถือวาเปนผูที่เสียสละและทุมเทในการปฏิบัติงาน 
 5.  หารือการจายคาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทยที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว ของ ทญ.อรวรรณ  เจียมจรัสโชติ 
ต้ังแต วันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


