
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  6 / 2549 

วันที่ 2  มิถุนายน  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
5. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
6. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
7. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
8. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
9. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4     กรรมการ 
10. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นายณัฎฐธนิน เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
1.1 งานเฉลิมพระเกียรติอําเภอรองกวาง  วันที่ 9 มิถุนายน  เริ่ม  17.00 น. ที่สนามกีฬาอ.รองกวาง ถึงเทศบาล มีการ

จัดพานพุม และลงนามถวายพระพร และเตรียมเทียนไขไปรวมงาน ดวยแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง และจัด
รถพยาบาลที่จุดเทศบาล รถออกจากโรงพยาบาล 16.45 น. พิธีเสร็จ ประมาณ 19.30 น. 

1.2 ขอความรวมมือเจาหนาที่ประชาชน ใสเสื้อเหลืองในวันที่ 1-15 มิถุนายน  และทุกวันจันทร จนถึง เดือนธันวาคม 
2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ 60 ป 

1.3 แจสถานการณปญหายาเสพติด ซึ่งมีแนวโนมปญหาเริ่มจะกลับมาใหม 
1.4 การพยากรณอากาศ ในชวงวันที่ 2-4 มิถุนายน จะมีพายุเขาและมีฝนตกมาก 
1.5 แจงการเปลี่ยนช่ือหนวยงานในเขตอําเภอรองกวางจากศูนยขยายพันธพืช เปน ศูนยเม็ดพันธขาว แพร  
1.6 การประหยัดพลังงาน เนนเรื่องการใชเครื่องปรับอากาศ มติที่ประชุม ใหทีม ENV จางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ ปละ 1 ครั้ง การประหยัดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประหยัดการสงเอกสารโดยอิเลคโทรนิค 
1.7 ปญหาการกระทําผิดทางเพศในเด็กเยาวชน ซึ่งเกิดขึ้นในเขตอําเภอรองกวาง 
1.8 แจงเปลี่ยนการเรียกช่ือ เปน ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูอํานวยการโรงเรียน สังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 
1.9 การประสานงานเพื่อรับบริจาคโลหิตที่อําเภอรองกวาง จะประสานมาที่โรงพยาบาลรองกวางใหเร็วขึ้น 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง ไมมี 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต  ขอเชิญรวมติดธงเฉลิมพระเกียรติที่รถยนต ราคา 80 บาท 
2.3 เรื่องจากศาลากลาง  

2.3.1 เรื่องน้ําทวม นายกรัฐมนตรีเยี่ยมเหตุน้ําทวมจังหวัดแพร ใหคําแนะนําเรื่องการจัดทําแผนรับน้ําทวม และ
การเฝาระวังโดยเครื่องเตือนภัย 

2.3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ขอความรวมมือเจาหนาที่ ประชาชน ใสเสื้อ เหลือง วันที่ 1 ถึง 15 มิถุนายน   



2.4 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  
2.4.1 รายงาน 506 อ.รองกวาง สงทันเวลา รอยละ 80.4  โรคอุจจาระรวง อาหารเปนพิษ ปญหาคือ ที่ทิ้งขยะ และ

แมลงวัน (ประสานเทศบาลเพื่อดําเนินการ) ไขเลือดออก ในอําเภอรองกวาง 8 ราย (ติดตามผลการตรวจ
ผูปวย 2 รายที่โรงพยาบาลแพรคริสเตียน)  มากที่สุดอําเภอเมือง 36 ตอแสน สูงเมน 30 ตอแสน และให เฝา
ระวังโรคเลปโตสไปโลซีส ที่จะเกิดขึ้นในชวงฝนนี้ดวย 

2.5 เรื่องของสวนราชการ ไมมี 
2.6 เรื่องอื่น ๆ  ไมมี 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2549 
  มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5 / 2549 
  ขอใหเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่ที่มีหนวยราชการ เขารวมดําเนินการโครงการคัดกรองภาวะ
สุขภาพขาราชการไดหรือไม มติที่ประชุม สามารถดําเนินการได 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
  การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑในโรงพยาบาล ขอใหดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด เพื่อใหงานการเงิน
ทราบสถานะทางการเงินไดอยางครบถวนยิ่งขึ้น และแจงใหงานการเงินทราบกอนการจัดซื้อ เพื่อใหสามารถทราบภาพรวม 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  ฝายบริหารทั่วไป 
5.1.1 การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา แตงต้ังคณะกรรมการ 5 ทาน คือ นพ.สมศักดิ์ โสฬสลิขิต คุณ

ธาราทิพย อุทัศน คุณประภัสสร  กอนแกว คุณเพ็ญประภา  คํามุง และนารีรัตน แกวสุทธิ 
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  20 เมษายน 2549 นี้ 

5.1.2 การบริหารจัดการงบลงทุนUC ที่ไดรับการจัดสรร ที่ประชุม  มีมติใหงานบริหารท่ัวไป 
ประสานงานกับ คปสอ. เพื่อแตงตังคณะกรรมการดําเนินการทั้ง 3 คณะ ตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จางใหแลวเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน  

5.1.3 การชวยเหลือครอบครัวเจาหนาที่ รพ.ที่ประสบอุทกภัย ที่ประชุม อนุมัติใหจัดทํา 4 มาตรการ คือ 
จัดทําหนังสือราชการของรับความชวยเหลือจากโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ ใหความชวยเหลือ
เบื้องตน จํานวน 3,000 บาท จากเงินสวัสดิการโรงพยาบาล ขอความชวยเหลือทางเวปบอรดของ
โรงพยาบาลโดยแจงเลขที่บัญชีโอนเงินของคุณอนันต และ จัดทํากลองบริจาคเงินชวยเหลือวางไว
ที่บริเวณหนาหองการเงินเพื่อขอรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่รพ. 

5.3  ฝายแผนงานและประเมินผล  
5.3.1       การบริการผูปวยใบเคลมประกันชีวิต และ การขอขอมูลเวชระเบียน กรณีผูปวยคดี  ที่ประชุม 

องคกรแพทยจะหาแนวทางในการดําเนินการและแจงใหทราบอีกครั้ง 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 6.1  กลุมการพยาบาล  

- เปลี่ยนแปลง คุณจันทรเพ็ญ  บรรเลง เปนหัวหนางานผูปวยใน 
- แจงเรื่องเงิน สวัสดิการโรงพยาบาล 
- ปรึกษาการปรึกษาแพทยของงาน ER ใหปรึกษาแพทย  OPD  1  หองตรวจใดกอน ที่ประชุมให

ปรึกษาแพทย หองตรวจ 1 



- ขอความรวมมือในการดูแลเครื่องใช อุปกรณ และหองประชาสัมพันธ ใหเปนระเบียบเรียบรอยดวย 
ที่ประชุม มอบหมายใหเจาหนาที่เวรเปล เปนหนาที่ดูแล 

 6.2  งานประกันสุขภาพ มีงบผูพิการรายหัว เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับผูพิการ 3 แสนบาท และตองจัดสง
รายงานแก สปสช. ที่ประชุม ใหแตงตั้งคณะทํางาน โดยมี กลุมการพยาบาล กลุมเวช งานประกัน  และงานบริหาร 
ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค แจงการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว จะมีการตรวจสุขภาพ โดยจะเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2549 โดยดําเนินการตามระเบียบเดิมของป 2548 ที่ OPD 1 จึงขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของมา ท่ี
ประชุม รับทราบ 
 6.3  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  แจงเจาหนาที่ไปปฏิบัติที่ PCU รองกวาง ท่ีประชุม  รับทราบ 
 6.4  ฝายเภสัชกรรมชุมชน ปรึกษาการรับบริการของผูปวยขึ้นทะเบียนขาราชการไมสํารองจายสิทธิ 21 22 
ผูปวยในซึ่งไมชัดเจนวาไดรับการอนุมัติสิทธิแลวหรือยัง จึงทําใหเกิดความไมชัดเจนในการเรียกเก็บคาใชจาย ท่ีประชุม ให
งานเวชระเบียน กําชับเจาหนาที่บัตรทําบัตรตรวจสอบสิทธิใหรอบครอบ และประสานงานกับเจาหนาที่นอกเวลาราชการ
ใหสามารถดําเนินการตามขั้นตอนใหรัดกุมยิ่งขึ้น และนําระบบที่สามารถตรวจสอบสิทธินี้ไปติดตั้งที่หองยาในเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง 
  
สิ้นสุดการประชุม เวลา 14.25 น. 
 
นายกฤษณ  บุญอริยเทพ  ผูบันทึกรายงานการประชุม 


