
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่  7 / 2550 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายเอกชยั คําลือ    ผูอํานวยการ                ประธานกรรมการ 
2. น.ส.ธาราทิพย อุทัศน    หัวหนาพยาบาล         กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา   คํามุง                     หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กรรมการ 
4. นางเฉลิมศรี  กองศรี    หัวหนางานประกันสุขภาพ        กรรมการ 
5. น.ส.มิ่งขวัญ  ทนันชัย    หัวหนากลุมงานเทคนิคบรกิาร        กรรมการ 
6. น.ส.ประภัสสร กอนแกว   หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน        กรรมการ 
7. น.ส.ทิวาศัย  ธรรมสอน   หัวหนาฝายทนัตสาธารณสุข        กรรมการ 
8. นายอดุลย  พรหมวัชรานนท   เจาพนกังานการเงินและบญัชี 5         กรรมการ 
9. นางอุราพร  สิงหเห    งานคุณภาพ          กรรมการ 
10. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ          หัวหนาฝายแผนงานฯ             กรรมการเลขานุการ 

ผูไมเขาประชมุ 
1. นายพภิพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4         ติดราชการ 
2. น.ส.ดวงฤทัย   ตันพรม  นายแพทย 4         ติดราชการ 
3. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ       ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นางไพรวรรณ      เขื่อนแกว พยาบาลวิชาชพี 7  แทนกลุมเวชฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เร่ืองจากที่วาการอําเภอรองกวาง 

1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม พ.ต.ท.ถวัลย มะรินทร ยายมา รองผกก. (ป)  พ.ต.ท.บุญธรรม 
แกวกัน มา พงส.(สบ 3 ) พ.ต.ท.เผา ดอกไมพุม สส. 

1.2 การแกไขปญหายาเสพตดิ มกีารจํากุมยาเสพติดที่อําเภอรองกวาง ไดจํานวนมาก  เนื่องจากเปน
เสนทางการขนยาเสพตดิสูภาคกลาง 

1.3 ใหเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยในสวนราชการตาง ๆ ใหรัดกุม 
1.4 การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 
1.5 การเตรียมความพรอมในการเฝาระวังการเกดิภัยธรรมชาต ิ
1.6 จังหวดัเคลื่อนที่ อําเภอรองกวาง 19 กรกฎาคม 2550 ณ วดับุญเริง 

2. เร่ืองจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เร่ืองจากที่จังหวัด   

2.1.1 รองผูวาราชการจังหวดัเชียงราย ยายมาปฏิบัติงาน ที่จังหวดัแพร 
2.1.2 เรงรัดการใชงบประมาณ ป 2550 



2.1.3 ขอใหสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร อยูดีมีสุข ของจังหวดัแพร 
2.1.4 กกต. ขอใหอสม.เขารวมประชุมเพื่อดําเนนิงานดานประชาธิปไตย 
2.1.5 ขอความรวมมอืออกเสียง ในการลงประชามติรัฐธรรมนูญ ป 2550 วันที่ 19 สิงหาคม  
2.1.6 สอ.ดีเดน คือ สอ.ชอแฮ สสอ.ดีเดน คือสสอ.สอง 
2.1.7 สถานการณระบาดวิทยา ไขเลือดออก 3.6 ตอแสน อุจาระรวง 226 ตอแสน 
2.1.8 รับสมัครผูชวย สสอ. สูงเมน ไมจํากดัตําแหนง 
2.1.9 การจัดสรรคาตอบแทน PCU จัดสรรให จนท.เต็มเวลา รอยละ87 รองกวาง จํานวน 

386,801.45 บาท 
2.1.10 นโยบายกระทรวงเรงดวน เร่ือง ความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 
2.1.11 แจงการสรุปการนิเทศ เชิงลึก วันที่ 6-8 สิงหาคม 2550 
2.1.12 การนิเทศงาน ปกติ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2550 สอ.ทาขาม และ รพ.แพร 
2.1.13 วิชาการเขต จดัที่ จังหวัดแมฮองสอน 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / 2550 
  มติท่ีประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 6 / 2550 
  มติท่ีประชุม  ไมมีเร่ืองสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองท่ีประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 4.1  การลาพักผอนขอใหลาลวงหนาตามระเบียบ  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคณุภาพ 
5.1.1 การตอบแบบประเมินตนเองของทีมนํา  นดัดําเนนิการ หลังประชุม 1 สัปดาห 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.2 งานบริหารทั่วไป 

5.2.1 การประหยัดพลังงาน รายงานกิจกรรมที่ไดประชุมจาก โครงการ และจะมีเจาหนาทีเ่ขา
เยี่ยมใหคําแนะนําที่ รพ. ตอไป เพื่อเปนประโยชน ในการประหยดัพลังงาน 

5.2.2 สถานการณการเงินโรงพยาบาล อยูในเกณฑ ดี ทั้งสภาพคลอง และควบคุมรายการจาย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.3 ฝายแผนงานและประเมินผล 
5.3.1  การปรับปรุงระบบโปรแกรมรักษาพยาบาลผูปวย Hosp XP ไดติดตอใหบริษทั มา
ดําเนินการแลว และจะนําเจาหนาที่ไปศกึษาดูงาน ณ รพ.สูงเมน 1 วนั    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

6.1 การขอขอมูลในตึกผูปวยไมควรขอในชวงเชาเนื่องจาก อาจทําใหไมสะดวก  รับทราบ 
6.2 ของดการแจกอาหารวางในวันประชุม เนือ่งจาก ไมไดรับความสะดวกในการประชมุ เห็นชอบ 



6.3 ขอจัดบริการ OPD 1 และ 2 รวมกัน และใชพื้นที่  OPD 2 เปนบริเวณ ผูปวยเรื้อรัง เห็นชอบ 
6.4 ผูปวยเขตรอยตอจังหวดันาน นอกเวลา ไมจําเปนตองใชใบสงตัว อีกตอไป รับทราบ 
6.5 การบริการแพทยแผนไทย ตองไดรับคําสั่งจากแพทย ดังนั้นจึงเห็นควรใหพบแพทย OPD กอน

รับบริการ รับทราบ 
6.6 โทรศัพท ระบบ CDMA สมารถใหบริการเจาหนาที่ไดแลว รับทราบ 
6.7 โครงการตรวจสุขภาพระภกิษุ ใหประสานงานกับ คปสอ. เพื่อดําเนนิการ รับทราบ 
6.8 โครงการอาหารพื้นบาน ดําเนินการในอําเภอรองกวาง สามารถสมัครเขารวมโครงการไดที่ 

กลุมเวชปฏิบตัิครอบครัว และชุมชน รับทราบ 
ปดประชุม เวลา 16.25 น. 
 
นายกฤษณ บญุอริยเทพ  ผูบันทึกรายงานการประชุม 


