
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่  11 / 2549   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
5. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
6.  นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5  กรรมการ 
7. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
8. นางอุราพร  สิงหเห  งานคุณภาพ   กรรมการ 
9. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
10. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการเลขานุการ 

ผูไมเขาประชุม 
1. นายพิภพ   เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ติดราชการ 
2. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ติดราชการ 
3. นายณัฎฐธนิน  เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ติดราชการ 
4. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   ลาพัก 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 

1.1 สสจ.แพรแจงการจัดสรรเงินปดงวดป 49 เงินงวดแรก ป 50 ดําเนินการแลว 
1.2 จังหวัดแพร แจงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะดําเนินการตั้งแตปนี้ โดยแผนพัฒนาฯ 10  
1.3 สสจ.แพรประกาศใหประชาชน ระวังอากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาสุขภาพเพ่ือปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นไดในชวง

ฤดูหนาวนี้ 
1.4 จังหวัดแพรแจงนโยบายรัฐบาล ที่เนน โปรงใส ประหยัด เปนธรรม และประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตางยึดถือใน

การปฏิบัติงาน 
1.5 สสจ.แพร แจง สตง.จะเขาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง และระบบการเงิน ของหนวยงานตาง ๆระหวางวันที่ 17 

ตุลาคม 49 – 30 กันยายน 50  
1.6 จังหวัดแพร โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร สง อสม.เขารวมคัดเลือกในสมัชชาแหงชาติ อําเภอละ 1 คน 
1.7 อําเภอรองกวางแจงการจัดกีฬาหนวยงานสัมพันธ  อําเภอรองกวาง 5 ธันวาคม 2549 ถึง เดือนมกราคม 2550 เพื่อ

เปนการเช่ือมความสัมพันธ ของผูปฏิบัติงาน โดยมีปะเภทกีฬา คือ ฟูตบอล 7 คน วอลเลยบอล ปงปอง แบดมินตัน 
เปตอง กีฬาพื้นบาน 

1.8 อําเภอรองกวางแจง การจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ป 2549 ซึ่งมีกิจกรรม 2 ชวง ทั้ง เชาและบายรายละเอียด พิธีการ 
จะแจงใหทราบอีกครั้ง 

1.9 สสจ.แพร แจงสถานการณโรคระบาด ซึ่งอําเภอรองกวาง โรคตาแดง อันดับ 1 อุจจาระรวง อันดับที่ 2 ของจังหวัด
แพร และแจงใหสถานบริการทุกแหงเนนใหประชาชนไมรับรับประทานดิบ รักษาความสะอาดของรางกาย การ
ลางมือใหมากขึ้น สวนโรคไขเลือดออก อําเภอรองกวาง มีอัตราปวย 91 ตอแสนประชากร เกินเปาหมายของ
ระดับประเทศ ที่ระบุไว ไมเกิน 50 ตอแสน 



1.10 สสจ.แพร แจงผลการสงรายงาน Healthy Thailand อําเภอรองกวาง สงรายงานครบ แตงวดสุดทายไมทันเวลา 
1.11 สสจ.แพร แจงผลการประกวดการจัดสงรายงานวัณโรค ของศูนยควบคุมโรคติดตอเขต 10 อําเภอรองกวาง ไดรับ

รางวัลที่ 2 ในระดับเขต  
1.12 อําเภอรองกวางแจงผลการจัดแขงขันกีฬาไทยคัพ ที่จังหวัดลําปาง อําเภอรองกวาง ไดรับรางวัลที่ 2 
1.13 อําเภอรองกวาง แจงการศึกษานอกโรงเรียน จะใหสอบเทียบ ในระดับ ปฐม มัธยมตน มัธยมปลาย ได โดยผูสอบ

ตองไมเปนนักเรียนในระบบ 
1.14 จังหวัดแพรแจง แตเดือน พฤศจิกายนนี้เปนตนไป การสอบใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท จะเปนระบบอิเลคโทร

นิก  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / 2549 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2549 
  ติดตามเรื่อง งานชันสูตรแจงเครื่องมือชํารุด ไดดําเนินการสงซอม และอยูระหวางจัดซื้อเครื่องที่จําเปนแลว  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล ไมมีเรื่องจากประธาน 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคุณภาพ 
5.1.1 การเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองคุณภาพ จาก พรพ. โดยพรพ. แจงใหเตรียมเอกสารเพื่อการเยี่ยมสํารวจ เพิ่มเติม ซึ่งได

แจงผูเกี่ยวของดําเนินการแลว โดยเนนใหแตละทีม หนวยงาน นําเสนอภาพรวม 5 นาทีกอนการเยี่ยมสํารวจ 
5.1.2 การเยี่ยมสํารวจภายในของหนวยงาน จากการเยี่ยมสํารวจภายในโดยทีม IS ของโรงพยาบาล พบเจาหนาที่ทุกทาน

ใหความรวมมือ และมีความกระตือรือรน  พบสิ่งที่ตองแนะนําในบางหนวยงาน ซึ่งทีมไดใหคําแนะนําเพื่อการ
ปรับปรุงแลว 

5.1.3 การติดตามตัวช้ีวัดและการพัฒนาคุณภาพ ขอใหหนวยงานที่ดําเนินการแลว สงเพิ่มเติมหากเปนผลการพัฒนาคุณ 
การตามรอยคุณภาพ และ CQI ที่ยังไมไดจัดสง เพื่อรวบรวมไวที่ งานคุณภาพตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.2  ฝายแผนงานและประเมินผล 

5.2.1 การใหบริการขึ้นทะเบียนโครงการจายตรวจสิทธิขาราชการ ปรึกษาการจางลูกจางชั่วคราวรายวันเพื่อดําเนินการ 
ท่ีประชุม อนุมัติใหจัดจางได 1 ตําแหนง คาจางวันละ 140 บาท 

5.2.2 รายละเอียดการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2550 2-3 พ.ย. 2549 จะดําเนินการใหไดรายละเอียดของ SWOT 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.3  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

5.3.1 การใหบริการการภาพบําบัดชวงเจาหนาที่ลาคลอด 3 เดือน ท่ีประชุม บริการผูปวยที่สามารถดําเนินการได และใช
วิธีสงตอผูปวยในชวงนี้ 

  5.3.2 สถานที่ใหบริการฝากครรภ ท่ีประชุม ใหดําเนินการรวมกับ OPD 1 
  5.3.3 ยายงานระบาดจาก ฝายแผนงานเปนกลุมเวชปฏิบัติและครอบครัว ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

5.4 งานบริหารทั่วไป 



5.4.1 สรุปสถานการเงิน ปงบประมาณ 2548 (งานการเงิน) ที่มีแนวโนมของสถานการณที่ดีขึ้น จากป 2548 รวมรายรับ
ทั้งป 22,784,172.70 บาท รวมรายจายทั้งป 21,434,852.53 บาท เงินคงเหลือยกไป 3,452,214.59 บาท Quick Ratio 
1.32 Current Ratio 1.89 ท่ีประชุม รับทราบ      

 5.5 กลุมการพยาบาล 
5.5.1 การขอยายกลุมงานของ คุณวาสนา อัฐวงศ งานเอดส และ วัณโรค มายังกลุมการพยาบาล ท่ีประชุม ใหดําเนินการ

ได เพื่อความกาวหนาของเจาหนาที่ เนื่องจากจะจบการศึกษาในวุฒิที่สูงขึ้น 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 การจัดแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2550 วันที่ 24 – 25 พ.ย. 2549 ซึ่งอําเภอรองกวาง รวมกับ อ.
หนองมวงไข อ.สอง ไดสีมวง กีฬาที่แขงขัน คือ ฟุตบอล 11 คน บาสเก็ตบอล แบดมินตัน วอลเลยบอล แชรบอล
หญิง แอรโรบิก เปตอง กีฑา และกีฬาพื้นบาน โดยมีพิธีเปด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 น. ซึ่ง สสจ.
แพร ของความรวมมือ ใหทุกแหงจัดขนวนแหเขารวม และมีการรณรงคประชาสัมพันธ กิจกรรม สาธารณสุขตาม
นโยบาย 6 อ. ดวย ท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 การจัดกิจกรรมกลุมสมาชิกสหกรณ กลุมที่ 6 วันที่ 18 พ.ย. 2549 เลื่อนเปนวันที่ 17 พ.ย. 2549 เลี้ยงอาหารกลางวัน 
และ มีกิจกรรมใหกลุมสมาชิกไดรวมกลุมดวย ท่ีประชุม รับทราบ และเชิญเจาหนาที่ทุกทานรวมรับประทาน
อาหารกลางวัน 

6.3 งานบริหารทั่วไปแจง เรื่องการถายเอกสารจะใชบริการของเอกชน หากงานที่มีปริมาณมาก เนื่องจากตนทุนต่ํากวา 
และมีคุณภาพดีกวา ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายกฤษณ บญุอริยเทพ 


