
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 9 /  2547 

วันที่ 3 กันยายน  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

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

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
 1.     นางกรรณิการ       คําเขียว เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 6 แทนหัวหนากลุมงาน  
ประธานกลาวเปดการประชุม เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
1.1 การโยกยายเจาหนาที่ในสวนราชการที่ยายมารับตําแหนงใหม นายปรีดี  คําดีจิต ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสมศักดิ์  โสภารัตน หัวหนาสํานักงานพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และนายอภิชัย สิทธิ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและสงเคราะหเชาเขา 

1.2 มอบเกียรติบัตรสําหรับผูที่เดินทางไปเที่ยวอุทยานแหงชาติดอยผากอง 
1.3 การรายงานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของจังหวัด CEO 

1.3.1 ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามกลุมพัฒนาลุมน้ํายม 
1.3.2 ยุทธศาสตรอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
1.3.4 ยุทธศาสตรอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาการทองเที่ยว 
1.3.5 ยุทธศาสตรพัฒนาและสงเสริมการเกษตรและความปลอดภัยและอุตสาหกรรมการเกษตร 
1.3.6 ยุทธศาสตรการใหบริการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
1.3.7 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยจังหวัดแพร TOC  
1.3.8 รายงานการเงินการคลังของจังหวัดแพร 
1.3.9 การรายงานการดําเนินงานของการปราบปรามการทุจริต 
1.3.10 การรายงานการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร 



 2.1.1 จังหวัดแพร ไดรับรางวัลการคัดกรองเด็กออธิติกระดับประเทศ  
2.2 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข 

2.2.1 รัฐมนตรีแจง การปรับเพิ่มเงินเดือนขาราชการ การปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานของ
รัฐ 

2.2.2 แจงผลการดําเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 
2.2.3 เรงรัดการการเบิกจายเงินงบประมาณใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 
2.2.4 แนวทางในการปรับโครงสรางของขาราชการ สามารถติดตามรายละเอียดไดใน เวป

ไซดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.3 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  

2.3.1 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา มีการเกิดโรคเลปโต และไขเลือดออก ในอําเภอตาง ๆ 
และขอใหสถานบริการทุกแหงเฝาระวังและใหแตละแหงเฝาระวังการรายงาน 506 โรคไข
ไมทราบสาเหตุโดยอําเภอรองกวางพบการรายงานมาก จึงแจงใหปรับปรุงระบบในการ
รายงาน 

2.3.2 สรุปผลการประเมินงานควบคุมโรคไขเลือดออก อําเภอรองกวางสอบสวนโรคและมีรายที่ 
2 ในแตละตําบลที่เกิดโรค  

2.3.3 เกณฑการพิจารณา NID (รณรงคโปลิโอ) ของจังหวัดแพร ขอใหทุกแหงเฝาระวังการ
รายงานตามแบการรายงานโรคนี้ดวย 

2.3.4 การควบคุมกํากับดูแลสถานพยาบาลใหดําเนินงานตรงสาขาที่ไดรับอนุญาต และใหแจง
เจาหนาที่ที่เปดสถานพยาบาลใหปฏิบัติตามระเบียบดวย 

2.3.5 ผลการตรวจ β- agonist ในเนื้อหมู  พบรอยละ 35 ของตัวอยาง และจะมีการปรับปรุงใน
ฟารมที่พบ เพื่อปองกันการปนเปอน 

2.3.6 การดําเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการเนื่องจาก
ประกาศในวันที่ 1 เมษายน 2548 

2.3.7 สรุปผลการประเมินมาตรฐาน PCU จังหวัดแพร ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน 26 ตัวช้ีวัด อําเภอ
รองกวางผาน 1 แหง 

2.3.8 โครงการ PCU ในฝน ของ สปสช. เชิญชวนให PCU สมัครได โดยตรงหรือผาน ตามระบบ 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2547 มีโควตา 450 PCU ทั่วประเทศ 

2.3.9 สรุปผลการดําเนินการโครงการ JICA เปนโครงการที่นํามาชวยในการดําเนินการขึ้น
ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 

2.3.10 การเบิกเงินงบประมาณงานยาเสพติดที่ตองแกไข ใหดําเนินการภายใน 7 กันยายน 2547 
2.3.11 แจงกําหนดการเขาเยี่ยม จังหวัดแพร ของผูตรวจกระทรวงสาธารณสุข เขต 1  วันที่ 7 ก.ย.

47 เวลา 09.00 น. ณ สสจ.แพร เชิญผูบริหารเขารวมดวย 
2.3.12 ระหวางในที่ 29 – 30 กันยายน 2547 ที่ปรึกษา สปสช. นพ.มงคล  ณ สงขลา จะเขาเยี่ยม

จงัหวัดแพร 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2547 

2.1 แกไขตําแหนง นายสุรพงษ  ดีพอ จาก ปฏิบัติราชการ เปน กรรมการ 
2.2 แกไขวาระที่ 6.2 จากตาง ๆ เปน ตาง จังหวัด 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2547 
3.1 อนุมัติใหใชตําแหนงผูชวยทันตกรรม โดยใหกําหนดภาระงาน 
3.2 ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจาง ให กฤษณ ไปประสานงานกับ คุณภาพ และจะจัดประชุม

อีกครั้ง 
3.3 วาระ 6.4 เรื่องกีฬา 3 เสา อําเภอรองกวาง หนองมวงไข และ สอง ไดจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยแลว  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามที่สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1 การจัดงานครบรอบ 20 ป โรงพยาบาลรองกวาง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2547 มีกิจกรรมทางสงฆ และ
กิจกรรมสันทนาการระหวาง เจาหนาที่เครือขาย กับเจาหนาที่โรงพยาบาล และใหทีมโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพเปนเจาภาพในการดําเนินการ และ 

4.2 รับเจาหนาที่อายุรเวช มาทํางานในงานแพทยแผนไทย โรงพยาบาล และฝากใหฝายเภสัชกรรมชุมชน
ประเมินภาระในการดําเนินงานของงานแพทยแผนไทย  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหงานแพทยแผนไทยเพิ่มกิจกรรมของเจาหนาที่ในการผลิตสมุนไพรเพื่อใช
ในการบริการและจําหนาย 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
5.1  งานพัฒนาคุณภาพ 
 ผูประสานงานคุณภาพ ปฏิบัติราชการตางจังหวัด 
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 ขอความเห็นชอบแผนจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 
มติท่ีประชุม  ปรับใหลูกจางชั่วคราวรายเดือนเงินบํารุง สามารถปรับเงินใหเขาเงินเดือน ตามระบบบัญชีเงิน
คาจางใหม และครอบคลุมถึงลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานที่ PCU ดวย ปรับให ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายวัน
หองเวชระเบียน ( คุณไอลดา  ตาเถิง) เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน  
5.2.2 ขอตกลงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุและงานการเงิน ป 2548 โดยใหทําจัดซื้อจัดจางใหเปนไป

ตามระเบียนอยางเครงครัด ในเรื่องของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ระยะเวลาในการอนุมัติ โดยให
งานพัสดุเปนผูบริการ หากตองการจัดซื้อเองแตไมทําตามระเบียน จะตองรับผิดชอบเอง เพื่อความ
ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได  

มติท่ีประชุม  รบัทราบ และแจงใหเจาหนาที่ทราบเพื่อดําเนินการอยางถูกตองรวมกัน 
5.2.3 แจงคาสาธารณูปโภค ป 2546 และ ป 2547 (ต.ค.-ก.ค.) ลดลง 12.28 % แตยังไมไดตามเปาหมาย จึง

แจงใหทุกหนวยงานชวยกับปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใชคาสาธารณูปโภค
ใหไดตามเปาหมายตอไป 

มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.2.4 แจงการเปลี่ยนแปลงหมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 KVA ต้ังแต 21 ส.ค. 2547 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ   
5.2.5 ขอปรึกษาการจัดทําประตูเขาออกโรงพยาบาลเพิ่ม 1 จุด บริเวณดานหลังโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบใหดําเนินการเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องการรักษาความปลอดภัย  
5.2.6 ขอปรึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินผูรับบริการในตึกผูปวยในเพิ่มเติม 
มติท่ีประชุม  แจงใหตึกผูปวยในแจงใหผูรับบริการปดประตูทุกครั้งที่ นอน และกําชับใหยามเดินสํารวจให
มากยิ่งขึ้น 



5.2.7 ขอเรงรัดใหทุกหนวยงานเบิกจายเงินงบประมาณ ตามโครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน  2547  

มติท่ีประชุม  รบัทราบ  
5.3  ฝายแผนงานและประเมิน 

1. หารือเรื่องการจัดระบบการรับสงเอกสารอิเลคโทรนิค 
มติท่ีประชุม นัดประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่ 22 กันยายน 2547 
2. หารือแนวทางในการสรุปผลการปฏิบัติงาน ป2547 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงานป 2548 ในระดับตาง ๆ ของ โรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม  ใหทุกหนวยงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของแตละฝายสงงานแผนงาน และ
จะจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงาน ป 2548 หลังจากไดรับแผนจากสสจ.แพร แลว 
4.  การจัดอบรมคอมพิวเตอรแกเจาหนาที่โรงพยาบาล เนื่องจากเจาหนาที่เขารวมการอบรมนอย จึงขอยุติการ
จัดอบรม และจะจัดการอบรม ระยะสั้น ๆ ใหแกผูสนใจ ตอไป 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

5.4  ฝายทันตสาธารณสุข 
1.   หารือเรื่องการจัดงานเลี้ยงสง ทันตแพทยที่ลาออก 
มติท่ีประชุม จัดเลี้ยงวันที่ 21 กันยายน 2547 ตอนเที่ยงวัน สถานที่หองประชุมโรงพยาบาล และจัดเลี้ยงให
เจาหนาที่ใหม และ ยายทุกทาน 
2. หารือแนวทางในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานทันตกรรมในกรณีทันตแพทยลาออก 
มติท่ีประชุม สามารถจัดไดหากมีทันตแพทยจัด โดยจัดสัปดาห ละ 2 วัน 

5.5  กลุมงานเวชปฏบิัติครอบครัวและชุมชน 
1. การปฏิบัติงานของพยาบาลประจํา PCU น้ําเลา เจาหนาที่เดิมขอลาออก และมีเจาหนาที่มาสมัครใน

เดือนตุลาคม สามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการได 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1 พิจารณาปรับอัตราคาบริการหองพิเศษ 10 ใหเหมาะสมเนื่องจากมีขอรองเรียนจากผูรับบริการ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหปรับ จาก 1200 บาท เปน  900 บาท 
6.2 การจัดผูปวยเขาหองพิเศษ ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยในกรณีผูปวยไมมีญาติมาดวย ใหพิจารณา

ตามกรณีโดยเนน ถาไมมีญาติจะไมใหเขาพักหองพิเศษ  
มติท่ีประชุม  ชอบใหดําเนินการตามที่ขอ 

6.3 ปรึกษาผูรับผิดชอบงานงานอาหารปลอดภัย  วาควรดําเนินการโดยใคร 
มติท่ีประชุม  นําเรื่องเขาหารือในที่ประชุม  คปสอ. 

ปดประชุมเวลา 16.45 น. 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


