
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 7 /  2547 

วันที่ 1  กรกฎาคม   2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน ทันตแพทย 8   กรรมการ 
5.  นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
6. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  กรรมการ 
     ครอบครัวและชุมชน  
8. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   ปฏิบัติราชการ 
9. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
10. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1.   นางสาวปยาภา วงศหลา นายแพทย 4 พ.   ปฏิบัติราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง ไมมี 
2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 

2.1 เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.1.1 การขอขอมูลเพื่อประกอบการประเมนขอรับเงิน CF ของสถานบริการแตละแหง 

-  ใหสงขอมูลตามที่ สสจ.แพร ไดจัดสงให ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 
2.1.2 การรักษาคนไขถูกงูกัดที่เหมาะสม 

- ใหสถานบริการแตละแหงจัดเตรียมเซรุมแกพิษงูเจ็ดชนิดใหพรอม โดยกําหนดใหมี
ระบบการจัดหาเซรุมใหพรอมใชภายในจังหวัด 

- ตรวจสอบจํานวนผูปวยถูกงูกัดยอนหลัง 3 ป เพื่อดูการจัดเก็บเซรุมใหเหมาะสม 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร 

2.2.1 โรงพยาบาลแพรไดประกาศระยะเวลาในการบริการ ตามการดําเนินงานของ กพร. 
2.2.2 ใหทุกหนวยงานดําเนินการควบคุมภายในให สตง. ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2547   

2.3 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  
2.3.1 การรายงานความกาวหนาของโครงการ Healthy Thailand ใหไปนําเสนอความกาวหนา 

และปญหาอุปสรรคในที่ประชุม สสจ.แพร ทุกเดือน  และใหทุกอําเภอเขาประชุมเพื่อรับฟง
การช้ีแจงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อใหตรงกับความตองการของ 
สสจแพร 

2.3.2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2547  นัดประชุมการดําเนินการตามมาตรการที่ 3 โดยแบงโควตา เปน 
สสจ. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป  โดยในสวนของ สสจ. มีจํานวนเจาหนาที่ 958 



คน มีจํานวนคนในมาตรการที่ 3 จํานวน 46 คน โดยยกเวน ผูที่ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท 
ลาศึกษาอบรม ลาติดตามคูสมรส บรรจุใหมระหวางรอบการประเมินผลปฏิบัติงาน และผูที่
มีเหตุผลดานรายกายและ ดานจิตสามารถนําเขาในโครงการนี้เพื่อขอออกจากราชการโดย
แนบใบรับรองแพทย  ซึ่งรายละเอียดการดําเนินการนี้จะหารือในวันประชุม 

2.3.3 มาตรการประหยัดพลังงานจากฝายบริหาร มีเรื่อง การใชรถยนต การใชเครื่องปรับอาการ 
การเปดปดไฟฟาถนน โดยใหลดคาใชจายสาธารณูปโภคลงรอยละ 10 ในไตรมาสที่ 4  

2.3.4 สถานการณการระบาดของโรคทางระบาดวิทยา มีการระบาดของโรคไขเลือดออก อําเภอ
รองกวาง 3 ราย โดยตัวเลขภาพรวมของจังหวัดแพร ยังไมเกินตามเปาหมาย และสามารถ
ควบคุมโรคในรายแรกได และขอใหแตละแหเฝาระวังโรคใหเขมงวด 

2.3.5 โครงการ พอสว. รับสมัครเจาหนาที่เขารวมโครงการและจําไดรับเสื้อ และคาอาหารในการ
รวมโครงการ 

2.3.6 เรื่องการพัฒนาบุคลากรไดสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้ง อําเภอรองกวางเปน
เจาภาพในการจัดการประเมินโครงการ และขอใหอําเภอที่จัดอบรมตามโครงการสรุปผล
การดําเนินงานตามโครงการจัดสงให สสจ.แพรดวย 

2.3.7 สรุปผลการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 26 พ อ.รองกวาง มีประชาชนมาออกกําลังกาย 6,841 
คน คิดเปน รอยละ 14.15   

2.3.8 มอบรางวัลโครงการปลอดลูกน้ํายุงลาย ประชาชน ในตําบลน้ําเลา ไดรับรางวัลจับฉลาก 
2.3.9 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยจะดําเนินการเหมือนปที่ผานมา โดยเนนการจัดภายใน

จังหวัดเพื่อลดคาใชจาย 
2.3.10 แจงการสงคืนวัคซีนพิษสุนัขบา โดยแจงใหประชาชนที่เคยรับวัคซีนรหัสนี้กับมารับวัคซีน 
2.3.11 โครงการอาหารปลอดภัยวันที่ 2-11 กรกฎาคม 2547  
2.3.12 การจัดสง รายงาน 12 แฟมขอมูลขอรายละเอียดจากโรงพยาบาลทุกเดือน 
2.3.13 การขออนุมัติโครงการจัดทําแผนผังการขออนุมัติ แยกกันระหวางโครงการที่มีการอบรมจะ

ให สสจ.แพร เปนผูอนุมัติ 
2.3.14 วันที่ 4 กรกฎาคม 2547 เตรียมตัวรับธงเฉลิมพระเกียรติ โดยอําเภอรองกวาง ขอความ

รวมมือโรงพยาบาลรองกวางจัดรถพยาบาลเขารวมขบวน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / 2547 
 - แกไข ตรม เปนกรม  และ แกไขลูกจาง HA เปนคุณศศิพิมพ ขิมจันทร ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน 2547  
 - เรื่องเครื่องแรงดันสุญญากาศ  จะจัดซื้อแบตเตอรรี่ เพื่อใหมีกําลังไฟฟาเพียงพอ 
 - ไดรับการเรียดเก็บเงิน UC การรักษาพยาบาลผูปวยในนอกเขตมีรายรับมากกวาเรียกเก็บจริง 
 - การจัดพนักงานเอกเรยนอกเวลา   ไดคัดเลือก นางสาวหทัยกาญจน  อุดเสน   
 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6 / 2547 

1. เรื่องหมอแปลงไฟฟา ไดประสานงานเปนที่เรียบรอยแลว 
2. แจงผลการติดตอกับบริษัทในการจัดซื้อ เครื่อง Automate chem. 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

1. เงินตกเบิกขาราชการจะไดรับภายในเดือนกรกฎาคม 2547 นี้ และ ของผูบริหารจะไดรับในเดือนตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
 1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

1.1 รายงานการเยี่ยมสํารวจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารสรุปการเยี่ยมสํารวจ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 2.  ฝายบริหารทั่วไป 
2.1 การสอบราคาจางทําความสะอาด โรงพยาบาลได หจก.  KJ เคมีคอล จํากัด จังหวัดเชียงใหม วงเงิน 

32,000 บาท ตอเดือน และจะประเมินทุก 3 เดือน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ 

2.2 ใหทุกหนวยงานสํารวจวุฒิการศึกษาของลูกจางและดําเนินการปรับวุฒิใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน และนําเขาที่ประชุมในเดือนหนาเพื่อดําเนินการปรับเปลี่ยน 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ 
2.3 โรงพยาบาลไดปรับเงินเดือน ให ลูกจางประจําแลว และขออนุมัติขึ้นเงินคาจางแกลูกจางชั่วคราวให

ลูกจางทุกคน  ใหเทาเทียมกัน 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการได 

2.4 ขออนุมัติจางลูกจางรายวันในการปรับปรุงโครงสรางโรงพยาบาลเพื่อรับการเยี่ยมสํารวจในงานที่
เรงดวนจํานวน 1 คน ต้ังแต วันนี้จนถึง วันเขาเยี่ยม เปนรายวัน ๆ 150 บาท  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 3.  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 

3.1 การจัดซื้อครุภัณฑของ PCU จะดําเนินการอยางไร จึงจะเหมาะสม 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการโดยวิธีการเปดซอง สอบราคา  
4.  นายสุรพงษ  ดีพอ 

4.1 หารือการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลในการดูแลผูปวยที่บาน ในประเด็นการจัดเก็บคาบริการ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหพยาบาลไปปฏิบัติงานโดยรถสวนตัวและใหนําใบเสร็จไปดวย และใหนําเงินที่เก็บ

ไดมามอบใหงานการเงิน และนําเรื่องเขาหารือใน PCT โดยมีรัศมีการในการบริการไมเกิน 10 กิโลเมตร และ 
ใหกําหนดอัตราคาบริการในแตละรายการดวย 
4.2  หารอืการใหเลือดแกผูปวย  ซึ่งทางโรงพยาบาลแพร ไมสามารถบริการเลือดใหรพ.รองกวาง ไดทุกครั้ง 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสงผูปวยไปรับบริการที่ รพ.แพร  
 4.3  แจงการปฏิบัติเรื่องผูปวยรอดูอาการ จะมีการขยายเวลา ออกเปน 48 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับดุลพินิจของแพทย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.4  กรณีผูปวย ที่รับเขาเปนผูปวยในและสงตอภายใน 2 ช่ัวโมงจะมีการเขียนใบรายงานความเสี่ยงเพื่อนํามา
ทบทวนการรักษาพยาบาล 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ 



4.5  ขอความรวมมือพนักงานขับรถ ในกรณีสงตอผูปวยขอใหเปดสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัยเพื่อมากขึ้น 
และขอใหตรวจสอบความพรอมของรถในเวลา 08.00-08.30 น. และ หลังจากที่สงตอผูปวยแลวขอให
ตรวจสอบอุปกรณรวมกับหองผูปวยฉุกเฉินอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพรอม 

 มิติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ 
4.6  แจงความเสี่ยงทางคลินิก โดยมีผูรับบริการคลอดบนเตียงรอคลอด 1 ราย ไดหาแนวทางในการปองกัน

ความเสี่ยงนี้แลว 
 มิติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 5.  ฝายแผนงานและประเมินผล 

5.1 ขอหารือการปฏิบัติงานของวิชาชีพตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ใน PCU แบบไมประจํา เชนแพทย เภสัชกร 
ทันตแพทย  

 มติท่ีประชุม  ใหประสานงานแตละวิชาชีพ เพื่อจัดบุคลากรใหเหมาะสมตามเกณฑ และใหจัดทําคําสั่งใหไป
ปฏิบัติงาน จาก คปสอ. 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

-  การลงบันทึก การสั่งยาจาก OPD คอนขางลาชาและมีจํานวนการลงบันทึกนอย จะดําเนินการแกไขอยางไร  
มติท่ีประชุม  ให  OPD โทรประสานงานกับหองจายยาเพื่อ รวมกันบันทึก และใหหาแนวทางการแกไขที่
เหมาะสมในที่ประชุม สารสนเทศอีกครั้ง 

  
  
ปดประชุมเวลา 17.05 น. 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


