
รายการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี  8 / 2549 

วันที่ 1 สิงหาคม  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

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

ผูไมเขาประชุม 
1. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.   นางอุราพร สิงหเห  งานคุณภาพ   งานคุณภาพ 
2.   นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาหนาที่การเงินและบัญชี 6  แทนบริหารฯ  

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
 
1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม ณ หองประชุมเทศบาล เวลา 08.00 น. 
1.2 การจัดเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ 15 ตุลาคม 2549 ขอใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการตามนโยบายที่

ไดรับมอบหมาย 
1.3 วันที่ 10 สิงหาคม วันกํานันผูใหญบาน ขอเชิญหัวหนาสวนราชการเขารวมงาน และประชุมฯ ดวย 
1.4 ธกส. ปลอยสินเชื่อ ในการลงทุนอาหารปลอดภัย การปลูกพืช และการปศุสัตว 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 สาธารณสุขเขต 1 แจงใหสถานบริการชําระหนี้ องคการเภสัชกรรม ป 2548 ใหหมดดวย 
2.2 กระทรวงสาธารณสุข จัดงานรวมพลคนเสื้อเหลือง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  
2.3 สาธารณสุขเขต 1 จัดจางตําแหนงที่ปรึกษาทางกฎหมายไวที่เขต เพื่อปรึกษาเรื่องรองเรียนตาง ๆ ได 
2.4 เลื่อนการแนวทางการใชบริการแพทยแผนไทย เปนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 
2.5 แจงผูครอบครองสมุนไพรควบคุมกวาวเครือแจงขึ้นทะเบียนภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2549 
2.6 ผลการสํารวจอางเก็บน้ําในเขตจังหวัดแพร พบมาเศษไมและเศษดินเปนจําเปนตองมีการขูดลอกเพื่อปองกันความ

เสียหายของอางเก็บน้ํา 
2.7 สถานพยาบาลในเขตจังหวัดแพรไดรับการจัดสรรงบน้ําทวม ประมาณ 5 ลานบาท รพ.รองกวางไดรับประมาณ 7 

แสนบาท รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง 



2.8 แจงสถานบริการทุกแหงซอมแผนรับไขหวัดนก และแจงสานการณโรคไขเลือดออก รวมในจังหวัดแพร 408 ราย 
เขตอําเภอรองกวาง 33 ราย ที่ประชุม ใหจัดทําแผนออกรณรงคปองกันไขเลือดออกในพื้นที่ อําเภอรองกวาง 5 คน 
(แผนงาน 1 กลุมเวชฯ 1 PCU รองเข็ม 2 และ แพทย 1 ทาน ) 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7 / 2549 
  ไมมีเรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่โรงพยาบาล ท่ีประชุม ใหดําเนินการตามระบบเดิม แตเพื่อ
ระบบอัตราสวนเจาหนาที่ระหวางหนวยงานเขามาเพิ่มในการพิจารณา 

4.2 การเฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอตามสถานการณโรคไขหวัดนก โดยเชิญทีมควบคุมไขหวัดนก
โรงพยาบาลเขามานําเสนอแผนการรับผูปวยไขหวัดนก และจะทําเสนอในที่ประชุมเจาหนาที่ทราบ 

4.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงยาบาล ป 2550 ท่ีประชุม ใหดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในเดือน
กันยายน 2549 ทีมสงเสริมภาพลักษณรวมกับงานคุณภาพเขาชุมชนเพื่อจัดเก็บขอมูลความตองการของ
ชุมชน ทีม HPH จัดทําโครงการกีฬาสัมพันธ  และใหแตละทีมสรุปการดําเนินงานในรอบป เพื่อ
นํามาใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
5.1  งานคุณภาพ 

5.1.1 การประเมินตนเอง กําหนดสงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 สําหรับ ทีม สวนของหนวยงานสงทั้งหมดแลว 
5.1.2 Hospital Accreditation วันที่ 12-13 ธันวาคม 2549 
5.1.3 การรายงานความเสี่ยง เรื่อง ออกซิเจนหาย หามาตรการดําเนินการแกไขแลวโดย หากตองการเบิกจาย

ตองใหฝายเภสัชฯ ควบคุมเบิกจายทุกครั้ง  
5.1.4 รายงานการประชุม มหกรรมคน HR จังหวัดแพร (ทีม HRD)  รพ.หนวงมวงไข ไดรับรางวัล การ

พัฒนา HRD รพ.สูงเมนนําเสนอการจัดทํา Competency รพ.รองกวางไดรางวัลที่ 2 งานวิจัย และ ได
รางวัลที่ 1 การจัดนําเสนอนิทรรศการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.2  ฝายแผนงานและประเมินผล 

5.2.1 การใชบริการ OPD card ของเจาหนาที่ ใหโทรขอคิวทางโทรศัพทที่งานประชาสัมพันธ หรือรับบัตร
คิว และใชบริการตามระบบ OPD เพื่อใชระบบคิวรวมกับผูรับบริการรายอื่น  

5.2.2 การใชบริการขอขอมูล และรายงาน จากงานเวชสถิติ ดําเนินการสงแบบฟอรมขอทาง ระบบเอกสาร
อิเลคทรอนิก 

  มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
5.3  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

  5.3.1 การใหบริการผูปวยสงตอจาก PCU ในกรณีโรคที่สงตอไมสามารถดําเนินการไดใน PCU ขอใหแพทย
ที่รักษาดําเนินการในเสร็จสิ้นในโรงพยาบาลดวย ท่ีประชุม รับทราบ 
  5.3.2 การบริการของเจาหนาที่กายภาพบําบัด ท่ีประชุม ใหดําเนินการในโรงพยาบาล 
  5.3.3 การใหบริการขอแพทย ใน PCU รองเข็ม ท่ีประชุม ใหสงผูปวยมารับบริการที่ OPD หากผูปวย
ตองการพบแพทย 



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1 การขอหนังสือรับรองสิทธิ ของเจาหนาที่รพ.ที่เขารับการรักษาเปนผูปวยในขอใหรีบดําเนินการ เพื่อ
เบิกเงินใหทันเวลา 
6.2 งานทันตสาธารณสุข ประชาสัมพันธ เรื่องการออกหนวยเคลือบหลุมรองฟนนักเรียน ทุกวันอังคาร และ
พฤหัสบดี อาจทําใหประชาชน ไดรับบริการที่ชาลง ท่ีประชุม รับทราบ  
6.3 การรายงานผลการชันสูตรของผูปวยใน เวรดึก ขอ รับผล กอน 10.00 น. ของวันรุงขึ้น ท่ีประชุม 
รับทราบ เหนควรใหหองชันสูตรดําเนินการตอ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
ผูรับรองรายงานการประชุม  นายสมศักดิ์  โสฬสลิขิต 


