
รายการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  7 / 2549 

วันที่ 3  กรกฎาคม  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

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

ผูไมมาประชุม 
1. นางอรวรรณ เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  ไปราชการ 
2. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
3. นายณัฎฐธนิน เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวทิวาศัย  ธรรมสอน ทันตแพทย 6   แทนฝายทันตฯ 
2. นางกันยา  อยูรอด  พยาบาลวิชาชีพ 6   แทนกลุมเวชฯ 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นางอุราพร สิงหเห  งานคุณภาพ   ไปราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 ขอขอบคุณการเขารวมกิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ในงานฉลองครบรอบครองราชย 60 ป 
1.2 ขอบคุณสําหรับเงินบริจาค 
1.3 แจงขาราชการมาปฏิบัติงานใหม คือ นายประเทศ พรมอนุลักษณ 
1.4 แจงแผนงานควบคุมไขหวัดนก/ยาเสพติด 
1.5 การดําเนินงานตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
1.6 รายงานสภาพอากาศ ซึ่งตองระวังเรื่องฝนตก และน้ําปาไหลหลาก 
1.7 เชิญรวมกิจกรรมทําบุญในวัดเขตอําเภอรองกวาง วันที่ 30 กันยายน 2549 ณ วัดแมยางเปยว 
1.8 ขอเชิญรับกลาไมมาปลูกไดที่ปาไมอําเภอ 
1.9 การจัดแขงขันฟุตบอลอําเภอรองกวางชิงเงินรางวัล 12,000 บาท รายละเอียดติดตอไดที่อําเภอรองกวาง 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 แจงสมุนไพรกวาวเครือเปนสมุนไพรควบคุม( สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

http://www.ronghosp.org/hosmain/NEWS/kwangk.pdf) 
2.2 กําชับการดําเนินการเรื่องการเฝาระวังโรคไขหวัดนกอยางตอเนื่อง 
2.3 แจงขอตกลงในการจัดสรรเงิน โดย CFO จังหวัดที่จะกันเงิน 10% ไวเพื่อใชในสวนกลางกอนจัดสรรให 

http://www.ronghosp.org/hosmain/NEWS/kwangk.pdf


2.4 แจงเรื่องการดําเนินงานกองทุนตางดาว 
2.5 แจงเกณฑการประกวด WEB SITE ของสถานบริการในจังหวัดแพร 
2.6 การเขาเยี่ยมของผูตรวจกระทรวง ในระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2549 เขาเยี่ยมอําเภอรองกวาง วันที่ 13 เชา 
2.7 การจัดประชุมเรื่องการเฝาระวังโรคไขเลือดออก 
2.8 สถานการณโรคไขเลือดออกอําเภอรองกวาง 17 ราย สูงสุด อ.เมือง อัตรา 109.9 ตอแสน 
2.9 โรคที่ตองเฝาระวังในชวงนี้ อีกคือ อุจจาระรวง และอาหารเปนพิษ 
2.10 หนวยกําจัดแมลง แจงการใชสารเคมีพนกําจัดตัวแกยุง ใหผสม Beta Methyl 0.5% ในอัตราสวน น้ํามัน 49:1 เพื่อ

ประสิทธิภาพของการกําจัดยุง 
2.11 แจงการจัดมหกรรมคน HR 2549 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมนครแพรทาวเวอร 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / 2549 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6 / 2549 
  ไมมีเรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
  4.1  การนิเทศงานผูตรวจกระทรวง เตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอในวันที่ 13.00 น. เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
โรงพยาบาลรองกวาง โดยเชิญคณะกรรมการ คปสอ.เขารวมประชุม และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันจํานวน 30 ที่  
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  ฝายบริหารทั่วไป 
5.1.1  ผูประสานงานประกันสังคม ประจําสถานประกอบการ โดยจะจัดใหมีมุมความรูเรื่องสิทธิ
ประกันสังคมแกเจาหนาที่และผูมีสิทธิในโรงพยาบาลจํานวน 1 จุด 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหดําเนินการได 

5.2  ฝายแผนงานและประเมินผล 
5.2.1  การใชเวปบอรดของโรงพยาบาล ควรหามาตรการใหรัดกุม และแตงตั้งให คุณธาราทิพย คุณเฉลิมศรี 
คุณประภัสสร และคุณกฤษณ ตรวจสอบความเหมาะสมรวมถึงการสั่งลบขอความนั้น ๆ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร แจงมติที่ประชุม เรื่องการสมัครเขาประชุมสัมมนาตาง จังหวัด โดยขอ
ความรวมมือเจาหนาที่ที่เขาสัมมนาตางจังหวัด แลว 1 ครั้ง งด หรือเขาสัมมนาครั้งที่ 2 โดยความจําเปน
เทานั้น เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่ต้ังไวไมเพียงพอ และแจงใหเจาหนาที่ทุกทานทราบในที่
ประชุมประจําเดือน ที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
6.2 กลุมการพยาบาล แจง โรงพยาบาลรับเจาหนาที่ใหม จํานวน 2 ทาน คือ 1. นางสาวจุรีรัตน เหลี่ยมศรี 
ยายจากอ.น้ําปาด 2. นางสาวอังศุมาลิน บัวแกว ยายจาก อ.วังช้ิน ทั้ง 2 ทานปฏิบัติงานที่ตึกผูปวยใน 
6.3 สสอ.ฝากแจง เรื่องลูกจางไดคัดเลือกแลว ได นางสาวปยะลา ตาคํา 
6.4 หองปฏิบัติการชันสูตร ฝากเรื่องติดตามผลของการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก จากโรงพยาบาลแพร ที่ลาชา
กวากําหนด 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
ผูรับรองรายงานการประชุม  นายสมศักดิ์  โสฬสลิขิต 


