
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 5/ 2547 

วันที่   6 พฤษภาคม  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  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
6. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กรรมการ 
8. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
9. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   ปฏิบัติราชการ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  
1. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 1.1 ทวงรายงาน Healthy Thailand ซึ่งมีของตําบลรองกวาง ทุงศรี และรองเข็ม 
 1.2 การเฝาระวังโรค SARS  และโรคไขเลือดออก สสจ.แพร แจงใหสถานบริการทุกแหงเฝาระวังการ
ระบาดของโรค SARS และโรคไขเลือดออกเนื่องจาก ในบริเวณจังหวัดใกลเคียงมีการปวยของโรคไขเลือดออก
แลว 
 1.3 การจัดมหกรรมเทิดพระเกียรติ ครองราชย 58 ป ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว 
 1.4 ทวงรายงานการเงินตามบัญชีเกณฑคงคาง ซึง่โรงพยาบาลรองกวางสามารถดําเนินการไดแลว และ
จัดสงแลว 
 1.5 เรื่องพิเศษอื่น ๆ  
  1.5.1 การอนุมัติโครงการ ระดับ CUP ให สงอนุมัติ สสจ.เฉพาะโครงการที่มีการจัดอบรมเทานั้น 
 1.6 เรื่องของงาน/กลุมงานตาง ๆ  
  1.6.1  สถานการณโรคทางระบาดวิทยา สสจ.แพร แจงสถานการณโรคไขเลือดออก ซึ่งมีการ
ปวยในเขตอําเภอเมือง และอําเภอหนองมวงไข 
  1.6.2  การเบิกจายวัคซีนพิษสุนัขบา ซึ่งขอใหสถานบริการทุกแหงตรวจสอบการใชวัคซีนพิษ
สุนัขบา ป 2547 โดยศูนยปองกันและควบคุมโรค จะดําเนินการจัดซื้อให และหาแนวทางในการดําเนินการที่
เหมาะสมในป 2548 ตอไป สวน Immunoglobulin จะใชวิธีการจัดซื้อรวมในจังหวัด 
  1.6.3 การรายงานการใชวัคซีน สสจ.แพรทวงรายงานการใชวัคซีนพื้นฐานระดับอําเภอ 
  1.6.4  เรื่องพิเศษ 

- การพิจารณาโยกยาย สสจ.พิจารณาโยกยาย ขาราชการภายในจังหวัด มีขาราชการโรงพยาบาล
รองกวางที่ โยกยายคือ นายสมพงษ คําปง สวน น.ส.หทัยกาญจน  ธัญญเสถียร ไมไดรับการ
อนุมัติ 

 
 



- การแกไขวงเงินในการอนุมัติของ ผูอํานวยการโรงพยาบาล และ สสอ. โดยผูอํานวยการสามารถ
อนุมัติไดในวงเงิน 300,000  บาท  และสสอ. สามารถอนุมัติในวงเงิน 10,000 บาท 

- การตรวจสอบบุคลากรตามเกณฑ GIS  สสจ.แพรใหเตรียมการเพื่อประเมินการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล ตามที่จังหวัดจะดําเนินการใหภายหลัง 

- การดําเนินการตามมาตรการ ที่ 3 เรื่องบุคลากรของ รัฐบาล  จะดําเนินการตามรายละเอียดที่ 
สสจ. แพร ตกลง และจัดสงใหดําเนินการอีกครั้ง 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ และแจงนําแจงในที่ประชุม ของหนวยงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2547 
 ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2547 
 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4 / 2547 
 การปรับเงินคาจางแกลูกจางชั่วคราว ไดมีหนังสือแจงใหดําเนินการปละ 1 ครั้ง ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอใหพิจารณา
ปรับในเดือนตุลาคม 2547  
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 ไมมีเรื่องแจง 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
 
 ฝายบริหารทั่วไป 
 1.  ขออนุมติจางเหมาทําความสะอาดโรงพยาบาลโดยบริษัทรับเหมาเดิมตามเงื่อนไข การประเมินผานเกณฑ 5 ส ซึ่ง
สามารถไดรับคะแนน รอยละ 91  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ ทั้งนี้ต้ังแต เดือนเมษายน 2547 
 2. ขออนุมัติแผนจางลูกจางชั่วคราว เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ต้ังแตเดือน เมษายน 2547 
เปนตนไป ในวงเงิน 5,180  บาท  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 กลุมงานบริการทางการแพทย 

1. ขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง Automate เนื่องจากมีปริมาณการตรวจเพิ่มมากขึ้น 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได และใหเปรียบเทียบ คุณสมบัติเครื่อง และราคา เพื่อพิจารณา 
กลุมการพยาบาล 
1. การปรับปรุงระบบโภชนาการโรงพยาบาล ในการดูแลผูปวย โดยเสนอใหจัดจางนักโภชนากร เพื่อดูแลในเรื่อง

ดังกลาวใหไดตามมาตรฐาน 
 มติท่ีประชุม  ประกาศรับสมัคร ในอัตราเดือนเงิน ประมาณ 5,700 วุฒิการศึกษา ปวส. คณะคหกรรม จํานวน 1 
ตําแหนง 
 



 
งานพัฒนาคุณภาพ 
1. นัดหมายประชุมทีม RM วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 
2. นัดหมายประชุม FA หลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 
3. จัดใหมีวาระคุณภาพสําหรับทีมนํา เพื่อทบทวนและเรียนรู วิชาการในการพัฒนาคุณภาพ นอกเหนือจากวาระ

การประชุมปกติ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินการได 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไมมี 
 
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 


