
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่  12 / 2549   

วันที่ 1 ธันวาคม 2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
5. นางสาวประภสัสร 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. นางกัลยา   สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ ติดราชการ 
2. นายพิภพ   เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ติดราชการ 
3. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ติดราชการ 
4. นายณัฎฐธนิน  เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ติดราชการ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.   เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  
2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 

2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 10 ขอ ที่เนนใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ  
การสนับสนุนกิจกรรมตอเนื่องในโครงการ To Be Number One การเลี้ยงลูกดวยนมแม และโครงการที่เปนของ
ราชวงศทุกพระองค นอกจากนี้ ยังใหใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย หลักความพอดี 
มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขความรู และคุณธรรม 

2.2 การรายงาน 506 ของอําเภอรองกวาง ทันเวลารอยละ 76.8  
2.3 รายงานสถานการณโรคติดตอ ประจําเดือน โรคอุจจาระรวง อันดับ 2 โรคตาแดงอันดับ 1 ของจังหวัดแพร  กําชับ

ใหดําเนินการควบคุม และเฝาระวัง และวางแผนดําเนินการในป 2550  
2.4 จังหวัดแพรมีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกในป 2549  มากเปนอันดับ 1 ของเขต 1 และเปนอันดับ 3 ของประเทศ  
2.5 การรณรงคหยอดวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ วันที่ 13 ธันวาคม 2549 อ.รองกวาง ที่ ต.บานเวียง ต.หวยโรง ต.ไผ

โทน 
2.6 การจัดงานวันเอดสโลก จังหวัดแพร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2549 ในงานถนนคนเดิน 
2.7 การจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพตามความจําเปนของพื้นที่ ใหดําเนินการได โดยรายละเอียดจะแจงอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / 2549 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11 / 2549 
  มติท่ีประชุม ไมมีเรื่องสืบเนื่อง 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคุณภาพ 
5.1.1 การเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองคุณภาพ จาก พรพ. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2549 ที่ผานมาไดทิ้งประเด็นเพื่อ

ตอบคําถามสงกลับภายใน 2 เดือน รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบใหทาง ระบบ e office ท่ีประชุม 
รับทราบ และนัดหมายเพื่อประชุมดําเนินการในแตละทีมตอไป 

5.2  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
5.2.1 การยายกลุมงานของเจาหนาที่เวชปฏิบัติและครอบครัว คือคุณพิชยา ถึงนอย เขากลุมการพยาบาล ท่ี

ประชุม รับทราบ และใหใชบริเวณลานเอกประสงคจัดใหบริการ โดยกั้นหองติดกับหอง OPD 1 
5.3  งานบริหารทั่วไป 

  5.3.1  การคัดเลือกชางเทคนิค แทนตําแหนงที่วาง ดําเนินการสงจังหวัดเรียบรอยแลว ท่ีประชุม รับทราบ 
  5.3.2  การจัดซื้อ จัดจางรถพยาบาล 5 ประตู รับมอบรถจากบริษัทเรียบรอยแลว ท่ีประชุม รับทราบ 

5.3.3  การแตงกายของเจาหนาที่ประจําสัปดาห ท่ีประชุม ใหแตสีเหลืองวันจันทร อังคารสีฟา พุธชุด
เรียบรอย  พฤหัสบดี สีมวง ศุกรชุดพื้นเมือง แตสําหรับปฏิบัติงานประจําวิชาชีพ สามารถแตชุดแตละ
วิชาชีพไดทุกวันตามความเหมาะสม  

5.4  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
5.4.1  ปรับปรุงอัตราคาบริการ ของสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มทราบ และจะจัดสงรายละเอียด

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 การรวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ชวงเชา ที่วาการอําเภอเวลา 08.00 น. ชวงเย็น 
ที่เทศบาล เวลา 17.30 น. เดินขบวนที่สนามกีฬาอําเภอรองกวาง 

6.2 การรวมกิจกรรมกีฬา อําเภอรองกวาง รายละเอียดสงทาง eoffice แลว 
6.3 การบริการโทรทัศน สําหรับผูรับบริการและเจาหนาที่ ระบบ UBC ควรดําเนินการอยางไร ที่ประชุมให

ถามในที่ประชุมเจาหนาที่ 
6.4 การจัดงานปใหม จัดวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 17.30 น. เปนตนไป ที่ประชุมเห็นชอบ และใหทีม 

HPH เปนทีมดําเนินการ 
6.5 งานการเงิน ใหแตละหนวยงานสํารวจเบอรโทรศัพท ใหเปนปจจุบัน วาหนวยงานใดเปนผูใช และ แจง

ปดหากไมใชประโยชนอยางเต็มที่ ที่ประชุม เห็นชอบ และแจงทุกหนวยงานในสังกัด ดําเนินการและ
ประสานการการเงินทราบตอไป 

 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายกฤษณ บุญอริยเทพ 
 


