สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันจันทร ที่ 10 กันยายน ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.30 น.
ครั้งที่ 6/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

3. นายแพทยพรชัย

เตชะคุณากร

4. แพทยหญิงกนกรส

โควจิริยะพันธุ

5. นางศิริพร
6. นายแพทยเฉลิมศักดิ์

เดชอุปการะกุล
สุวิชัย

7. นายแพทยสงกรานต
8. นายแพทยตะวัน
9. แพทยหญิงพรนภา
10. นายวิเชียร

เตชะกุลวิโรจน
ถึงแกว
สุริยะไชย
ถิ่นลําปาง

11. ทันตแพทยอนุชิต
12. เภสัชกรสิริมา
13. นางสาวคนึงนิจ
14. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
15. นายพงศพันธุ
16. นางกัลยกร
17. นางกรรณิการ
18. นางอรุณี
19. นางประกาย

จันทรากุล
วิไลลักษณ
ถุงคํา
จันทรสุภาเสน
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
คําศรีพล
กุลกุศล
สุทธธง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย,
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย,
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม,
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานจักษุ
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
(แทน)หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู,
หัวหนางานแพทยแผนไทย
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดอกหอม
วิไลลักษณ
คําเจริญ
เผาอินทร
หาลือ
ศรีทองพิมพ
สุขปน

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางภูวดล
3. นายอนุเทพ
4. นางดรุณวรรณ
5. นายสุประวัติ
6. นางฉลวย
7. นางจิราวรรณ
8. นายธงชัย

/...ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
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ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นางสาวสวนิต
2. นายแพทยขจรศิลป
3. นายแพทยฑศฐภรณ
4. แพทยหญิงวิราวรรณ
5. แพทยหญิงสมนาม
6. แพทยหญิงออยทิพย
7. นายแพทยชวชัย
8. แพทยหญิงปยะดารา
9. นางสุมน
10. นางจิระนันท
11. นางสาวปนัดดา

เชื้อประเสริฐศักดิ์
ผองสวัสดิ์กุล
ดิษฐพานิช
ราศรี
สุปนะ
ฮั่นตระกูล
พงศพนัส
คงพิบูลยกิจ
วงศาโรจน
รัตนเรืองเดช
ตรีสุวรรณ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมงานสูติ – นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานกิจกรรมพิเศษ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไปนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากคลังจังหวัด กรณี เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ป 2561
เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ ทางจังหวัดพะเยา จึงมีการประชุมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสวนราชการตาง ๆ ในสวนของโรงพยาบาล
พะเยา ได มีการติ ดตามการเบิ กจายค างวดในการกอสราง อาคาร OPD 6 ชั้ น ซึ่ง จะมีการเรง รัด ให สิ้นเสร็จเดือน มี นาคม
2562 นี้
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานการเงิน ทําการกันเงินไวเบิกเหลี่ยมป สําหรับอาคาร OPD 6 ชั้น
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้
2. การเรงรัดการดําเนินการงบประมาณ ป 2562
สําหรับงบลงทุน ป 2562 แตละรายการตองสรรหาผูรับจางและตองลงนามในสัญญา ภายในเดือน
ตุลาคม 2561 นี้
ในสวนของสัญญาเชาหรือสัญญาจางตอเนื่อง นั้น สามารถใชวิธีเฉพาะเจาะจงได ซึ่งจะตองมีความ
จําเปนและเปนประโยชนตอหนวยงานและผูรับบริการ โดยใหมีการเจรจารายเดิม ตามสัญญาหรือขอตกลง ซึ่งยังไมสิ้นสุด
ระยะเวลาสงมอบ โดยราคาที่ต่ํากวาเดิมหรือเทาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานพัสดุ เรงรัดดําเนินการ
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3. PA ป 2562
มีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบ กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ จัดประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงาน PA ปงบประมาณ 2561 ภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ.
2561
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการผลักดันระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการคุมครองและ
จัด การขอมู ลด านสุ ขภาพของบุ ค คล ซึ่งเป นนโยบายที่ ส ามารถให ประชาชนทุ กคนเข าถึง บริ การด านการให คําแนะนําดาน
สุ ข ภาพและวินิจ ฉั ย โรคเบื้ อ งต น จะมี การบู ร ณาการระบบประวัติ สุ ข ภาพผู ป วยอิ เล็ กทรอนิ ก ส เชื่ อมต อกั นทั้ ง ประเทศ
โดยประชาชนสามารถเขาถึงและบริหารจัด การขอมู ลสุขภาพของตนเองได เพื่อเป นขอมูลสําคั ญประกอบการรักษาฉุกเฉิ น
สามารถศึกษาแนวทางได ตามเอกสารแนบที่ 1 นี้ ทางกระทรวงจะมีการชี้แจงผาน VDO Conference อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุมงานสารสนเทศทางการแพทยเตรียมการ
5. การประชุมวิชาการ MOPH R2R FORUM ป 2561
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (MOPH R2R FORUM) ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปางสวน
แกว จังหวัดเชียงใหม เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาวิชาชีพเกิดแนวคิดในการพัฒนา โดยจัดใหมีการ
บรรยาย/อภิปราย และนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพตาง ๆ จึงขอแจงใหผูเกี่ยวของเขารวมงานประชุมวิชาการ
ดังกลาว
มติที่ประชุม : รับทราบ
6. การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ป 2561
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานและนวัตกรรม
บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปงบประมาณ 2561 “100 ป การสาธารณสุขไทย รวมใจ สานพลัง สรางการเรียนรู
มุงสู สุ ขภาวะ” ระหวางวันที่ 23 – 24 กันยายน 2561 ณ จังหวัด เชี ยงราย จึงขอแจงให ผู เกี่ ย วข องเข าร วมงานประชุ ม
วิชาการดังกลาว
มติที่ประชุม : รับทราบ
/…7. กิจกรรมเดินวิ่ง
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7. กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสาธารณสุขลานนามินิมาราธอน ครั้งที่ 1
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100ป การสาธารณสุขไทย สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 จึงไดจัดกิจกรรม
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสาธารณสุขลานนามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และประชาชน
ทั่วไป ไดเปนแบบอยางที่ ดี ในการออกกําลั งกายเพื่อสุขภาพและเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ป การสาธารณสุขไทย
ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณโรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎร) โดยจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ วิ่งมินิ
มาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.8 กม. บัตร ราคา 300 บาท จึงขอเชิญชวนผูที่สนใจเขา
รวมกิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖1 วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕61 ทาง
E-mail, กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. สถานะการเงิน ณ เดือนกรกฎาคม 2561 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนกรกฎาคม
2561 ซึ่งมียอดเงินบํารุงคงเหลือ 77,020,334.91 บาท การเฝาระวังภาวะวิกฤต ระดับ 3 และขอเสนอผลการติด ตาม
Planfin ตามเอกสารที่แนบ 2 นี้
มติที่ประชุม : นําขอมูลเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
2. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือน กันยายน 2561 และขอประกาศปดคลัง
พัสดุระหวางวันที่ 17 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 เพื่อตรวจนับคลังพัสดุประจําป ตามเอกสารที่แนบ 3 นี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4.1.1 รับรองแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลพะเยา ปงบประมาณ 2562
ตามที่กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ ไดจัดทําแผนฯ ปงบประมาณ 2562 จึงขอเสนอ
คณะกรรมการบริ หารฯ เพื่อพิ จารณากรอบยุ ทธศาสตร และกําหนด Focal Point พรอมแตงตั้ งคณะทํางาน รายละเอีย ด
ตามเอกสารที่แนบ 4 นี้
มติที่ประชุม : รับรองแผนยุทธศาสตรฯ และใหเพิ่มเติม COPD เปนประเด็นหลัก มอบรอง
ผูอํานวยการดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นําขอมูลการกําหนดผูรับผิดชอบหลักเสนอผูอํานวยการพิจารณา เพื่อนําเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการทีมนํา
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4.1.2 ระบบ PMS
กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ขอเสนอระบบประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ใหเปนไปตามระบบ PMS ดานลางนี้ และขอแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการตอไป

มติที่ประชุม : เห็นควรในหลักการ เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หรือปงบประมาณ 2562
เปนตนไป
4.1.3 ระบบ PPP
ปจจุบันรัฐ บาลไดมี การผลักดันนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุ นในกิจการของรั ฐ (Public-Private
Partnership : PPP) กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีการประชุมแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานนโยบายของ
หนวยงานในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมี 2 ประเด็ น คือ การบริห ารจัด การครุภั ณฑ แ ละอุป กรณท างการแพทย ที่ มี
ราคาแพง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณสุข
สําหรับในการดําเนิ นงานให ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนเพื่อรวมพัฒ นาบริการสุขภาพ
แกป ระชาชน จะตองเป นไปอยางรอบคอบ และลดภาระดานงบประมาณการลงทุนในภาครัฐ แตเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
จัดบริการแกประชาชน โดยการสงเสริมการรวมลงทุน การใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน โดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเป น
ประโยชนตอทุกฝาย มุ งพัฒ นาใหป ระเทศไทยเป นศูนยกลางด านบริการสุข ภาพที่ ยั่งยืน เชน ศู นย ฟอกไตเที ยม, MRI และ
CT Scan เปนตน
รองผูอํานวยการดานการแพทย : ขณะนี้ทางที มอยูระหวางการศึกษาขอมูลการรวมลงทุ นในดาน
MRI โดยศึกษาจากโรงพยาบาลนํารอง คือ โรงพยาบาลนครพิงค หากมีความเปนไปไดจะนําเขาเสนอผูบริหารตอไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
4.2.1 สรุปผลการปดตึกครูบาออน
สืบเนื่องจากสถานการณวิกฤติการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพพยาบาล มีสาเหตุมาจากภาระ
งานที่เพิ่มขึ้น การลาออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการ แตไมสามารถจางบุคลากรทดแทนในสวนนี้ได เพราะเกิน
กรอบอัตรากําลัง FTE(80%) ที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไว ประกอบกับขณะนี้กระทรวงฯ ไดมีประกาศใหชะลอการจาง
ลูกจาง ทุกประเภท ทําใหหนวยบริการตางๆ ตองมีการบริหารจัดการอัตรากําลังภายใน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและไมกระทบตอผูรับบริการ
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ทีมผูบริหาร จึงไดมอบหมายใหกลุมการพยาบาล หาแนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหา
ซึ่งไดมีการเสนอปดหอผูปวยพิเศษที่มีภาระงานที่ต่ํากวาเกณฑคือ หอผูปวยพิเศษครูบาออน เพื่อนําอัตรากําลัง ในสวนนั้นมา
บริหารจัดการตอไป สงผลใหจํานวนเตียงลดลง 10 เตียง และมีวัสดุ – ครุภัณฑ คงคาง จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม : ใหเพิ่มจํานวนเตียงที่หอผูปวยศัลยกรรมชาย จํานวน 5 เตียง และศัลยกรรม
หญิง จํานวน 5 เตียง สําหรับวัสดุ – ครุภัณฑ ใหสงบัญชีคืนคลังพัสดุ เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
4.3 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
4.3.1 การจัดสงสินคาออนไลน
ปจจุบันการสั่งซื้อสินคาออนไลนของเจาหนาที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และไดมีการระบุให
จัดสงที่โรงพยาบาลพะเยา สงผลใหเจาหนาที่งานสารบรรณ โรงพยาบาลพะเยา ผูเซ็นรับของตองรับผิดชอบพัสดุทุกชิ้น ซึ่งเปน
จํานวนที่มาก และบางชิ้นมีมูลคาที่สูง
จึงขอแจงใหทราบวางานสารบรรณ ไมสามารถดูแลหรือเก็บรักษาสิ่งของ ๆ ทาน ไดอยางทั่วถึง
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหาย ในสิ่งของนั้น ๆ จะไมมีการรับผิดชอบแตอยางใด
มติที่ประชุม: ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ทุกคน รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1. การปรับปรุงชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
จากเหตุการณเพลิงไหม ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา
สํานักงานเขตสุ ขภาพที่ 1 ได จัด สรรงบสนับ สนุนเงินชวยเหลื อ จํานวน 3 ลานบาท เพื่ อให นํามาปรั บ ปรุ งซอมแซม พื้ นที่
ดังกลาว ซึ่งทางทีมผูบริหารไดมีการปรึกษาหารือแลวไดมีแนวคิดอยู 2 ทาง คือ ปรับปรุงซอมแซมทําสํานักงานฯ งบประมาณ
1.4 ล านบาท หรือหอผูป วยวิกฤติ(ICU) จํานวน 20 เตียง เพื่อรองรับการสรางตึก ICU ตาม Plan ในอนาคต งบประมาณ
11 ลานบาท จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม : เห็น ควรปรับปรุงซอมแซมเปน สํานักงานฯ โดยทําเทาที่จําเปน และใชงบประมาณ
อยางประหยัดที่สุด นําเขาแผนปงบประมาณ 2562
2. การเขารวมพิธีสําคัญ
เนื่องดวย การเขารวมพิธีงานสําคัญในปจจุบันมีผูรวมงานลดนอยลง ทางจังหวัดพะเยาไดขอความ
รวมมื อให ขาราชการทุ กคนเขาร วม เพื่ อเปนการแสดงออกถึ งความจงรักภั กดี และสํ านึกของขาราชการที่ดี จึงเห็ นควรให มี
หนวยงานรับผิดชอบจัดขาราชการเขารวมพิธี โดยหมุนเวียนกันตลอดป แตละพิธีงานสําคัญใหมีผูรวมงานจํานวน 15 คนเปน
อยางนอย รายละเอียด ตามเอกสารแนบที่ 5 นี้
มติที่ประชุม : เห็นควรในหลักการ และใหเพิ่มจํานวนหนวยงานรับผิดชอบในแตละพิธีงานสําคัญ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. สรุปการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน กรณีไฟไหมตึกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน โดย ทีมโตตอบภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข
ทีมโตตอบภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุขขอสรุปการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน กรณีไฟ
ไหมตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ตามเอกสารแนบที่ 6 นี้
มติที่ประชุม : มอบคณะกรรมการ ENV จัดทําแผนปฏิบตั ิการ All Hazard Plan ป 2562
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2. สรุปการถอดบทเรียนเหตุการณทางสื่อออนไลน โดย ผูอํานวยการ
จากเหตุการณที่ญาติผูปวยไมพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่และมีการนําไปลงทางสื่อออนไลน
จนทําใหภ าพลักษณของหนวยงานไดรับผลกระทบ ซึ่งไดมีการชี้แ จงขอเท็จจริงเรียบรอยแลวนั้น หากสะท อนกลับมาในการ
ให บริการ จะเห็นวาการสื่ อสาร การใหขอมูล ขั้นตอนการตรวจรักษากับญาติระหวางรอคอยหนาหองตรวจยังไมดีเทาที่ควร
ถือเปนจุดออนที่ตองพัฒนา เพราะเรื่องการสื่อสารเปนเรื่องที่สําคัญในการใหบริการ
มติ ที่ ป ระชุ ม : มอบ รองผู อํ านวยการด านการแพทย และรองผู อํ านวยการด านการพยาบาล
จัดระบบการสื่อสาร การใหขอมูล สําหรับดานหนา
3. การเตรียมรับนโยบายการใชถุงผาใสยาใหผูปวย โดย เภสัชกรภูวดล ดอกหอม
สืบเนื่องจากนโนบายการใชถุงผาฯ ที่จะเริ่มใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้ ไดมีการศึกษาขอมูล
จํานวนผูรับบริการในปที่ผานๆมา พบวาในเดือนตุลาคมของทุกป จะมีผูมารับบริการประมาณ 15,000 คน จึงขอเสนอใหมี
ระบบการสํารวจและระบุจากจุดคัดกรองวาผูรับบริการใดมีหรือไมมีถุงผา และผูรับผิดชอบประสานงานหลักทั้งระบบ
มติที่ประชุม : มอบทีม OPD ดําเนินการ
4. เอกสารประกอบการสงหลักฐานเพื่อเบิกคาตอบแทน โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
สืบเนื่องจาก สํานักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ไดนําทีมตรวจราชการ
และนิเทศงานเขาทําการสอบทานและตรวจสอบดานการเงิน โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผาน
มา พบวาการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาไมมีทะเบียนคุมการปฏิบัติงานประกอบเพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจาย
จึงขอแจงใหทราบวา การเบิกคาตอบแทนใหแนบแบบลงเวลาปฏิบัติงานหรือผลการแสกนลายนิ้วมือ พรอมใหหัวหนาผูควบคุม
การปฏิบัติงานลงลายมือชื่อเพื่อรับรองการปฏิบัติงานจริงดวยทุกครั้ง
สําหรับการเบิกคาตอบแทน P4P ใหสงเฉพาะสรุปผลการปฏิบัติงานรายกลุมงาน โดยใหเก็บ
แบบฟอรมสรุปการปฏิบัติงานรายบุคคลไวที่หนวยงาน หากมีการเรียกเอกสารเพื่อการตรวจสอบจะตองมีใหโดยทันทีทุกครั้ง
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
ปดประชุมเวลา ๑7.30 น.
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