สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.30 น.
ครั้งที่ 7/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

3. นายแพทยพรชัย

เตชะคุณากร

4. นางศิริพร
5. แพทยหญิงพรนภา

เดชอุปการะกุล
สุริยะไชย

6. นายแพทยจิตตพล
7. นายแพทยสงกรานต
8. แพทยหญิงวิราวรรณ
9. นายแพทยตะวัน
10. นายแพทยชวชัย
11. ทันตแพทยอนุชิต
12. เภสัชกรสิริมา
13. นางสาวคนึงนิจ
14. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
15. นายพงศพันธุ
16. นางกัลยกร
17. นางกรรณิการ
18. นางอรุณี

เหมวุฒิพันธ
เตชะกุลวิโรจน
ราศรี
ถึงแกว
พงศพนัส
จันทรากุล
วิไลลักษณ
ถุงคํา
จันทรสุภาเสน
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
คําศรีพล
กุลกุศล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย,
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
(แทน)รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
ประธานองคกรแพทย, หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานจักษุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางภูวดล
3. นายอนุเทพ
4. นางฉลวย
5. นายสุประวัติ

ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดอกหอม
วิไลลักษณ
หาลือ
เผาอินทร

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นายแพทยเฉลิมศักดิ์

สุวิชัย

หัวหนากลุมงานอายุรกรรม,
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู,
หัวหนางานแพทยแผนไทย
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

2. นายแพทยฑศฐภรณ
3. แพทยหญิงศิลดา

ดิษฐพานิช
การะเกตุ

4. แพทยหญิงสมนาม
5. แพทยหญิงออยทิพย

สุปนะ
ฮั่นตระกูล
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6. แพทยหญิงปยะดารา
7. นางสุมน
8. นางสาวปนัดดา
9. นางประกาย

คงพิบูลยกิจ
วงศาโรจน
ตรีสุวรรณ
สุทธธง

หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไปนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย)
เนื่องจากนายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2561 จึงไดมีการแตงตั้ง นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป และไดมีการมอบหมายนโยบาย ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ สําหรับการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ใหมีการลงลายมือชื่อทุกครั้ง เพื่อ
นําไปประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามรอบ และมอบ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
2. เรื่องแจงจากการประชุมผูบริหารเขตสุขภาพที่ 1
2.1 เรงรัดการใชจายงบประมาณและการกํากับติดตาม
จากการประชุมผูบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ไดมีการเรงรัดการใชจายงบประมาณ งบดําเนินงาน(การ
ประชุม/อบรม) ใหมีการดําเนินงานภายในเดือนกรกฎาคม 2562 งบลงทุน ใหมีการดําเนินงานภายในไตรมาสแรก และงบคา
เสื่อม กําหนดใหจัดซื้อจัดจางเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรก
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานพัสดุทําหนังสือรายงานผูบริหาร และใหแจงในกลุม Line
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา ประจําทุกสัปดาห
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2.2 การเชาที่ราชพัสดุ
ไดมีการกําชับใหทุกหนวยงานทําการเชาที่ราชพัสดุ สําหรับการจางเหมาบริการบริษัทตาง ๆ
โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
มติที่ประชุม : มอบ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป และกลุมงานพัสดุ ดําเนินการ
3. การยกเลิกสําเนาเอกสาร(สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน)
จังหวัดพะเยา ไดประกาศยกเลิกการใชสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน เพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand 4.0 สําหรับในกรณีจําเปนและตองการสําเนาเอกสารดังกลาว ใหเจาหนาที่เปนผูทําสําเนา
เอกสารดังกลาวขึ้นเอง และหามมิใหเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดทําสําเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทนใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
มติที่ประชุม : มอบ หัวหนากลุมงาน ทุกหนวยงาน แจงใหเจาหนาที่ทุกคน ทราบ และมอบ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทบทวนความจําเปน การใชสําเนาเอกสารดังกลาว ประกอบการรักษา
ผูปวย โดยใหมีการติดตามความกาวหนา 2 เดือน
4. ครม. สัญจร จังหวัดเชียงราย พะเยา ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561
ไดมีการกําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อยางเปนทางการ โดยคณะฯ จะเดินทาง
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลแมใจ และเปดคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นี้
มติที่ประชุม : มอบ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม และทีม เตรียมความพรอมขอมูล PCC
และสําหรับขอมูลโรงพยาบาลพะเยา มอบ รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และทีม เตรียมนําเสนอ
5. กิจกรรมหมอชวนวิ่ง ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561
ตามที่แพทยสภา ไดจัดทําโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ทางการแพทยกับประชาชน และเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพดวยการออกกําลังการโดยการวิ่ง
หรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะดําเนินกิจกรรมทั่วประเทศ โดยเริ่ม Kick off จากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และเขาเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561 จึ งขอเชิญ ชวนให เจาหนาที่ ทุ กคนที่ ส นใจเขารวมกิจกรรมดั งกลาว
โดยสามารถซื้อเสื้อไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
6. การเตรียมรับการประเมิน Re-accreditation HA ครั้งที่ 4
ตามที่ไดรับแจงจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) จะมีการเขาประเมิน
Re-accreditation HA ครั้งที่ 4 ประมาณหลังเดือนมีนาคม 2562 นั้น ในฐานะผูรับการประเมินจะตองมีการวางแผนการ
ดําเนินงานกระบวนการทาง HA ในแตละชวง ขณะนี้ในสวนของทีมผูบ ริหาร ไดมีการทําแบบประเมินตนเอง ซึ่งมีกําหนดสง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้
มติที่ประชุม : มอบรองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กําหนดแผนการดําเนินงานฯ
เพื่อเตรียมรับการประเมินฯ และมอบทีมที่เกี่ยวของเรงดําเนินการในสวนตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖1 วันที่ 10 กันยายน ๒๕61 ทาง
E-mail, กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. สถานะการเงิน ณ เดือนกรกฎาคม 2561 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนกันยายน
2561 ซึ่งมี ย อดเงิ นบํ ารุ ง คงเหลื อ 74,567,439.50 บาท การเฝ าระวังภาวะวิกฤต ระดั บ 3 และขออนุมั ติ Plan fin
ปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการจัดทําแผนรายรับ มากกวา รายจาย ตามเอกสารที่แนบ 1 นี้
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ
2. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือน ตุลาคม 2561 รายละเอียด ตาม
เอกสารที่แนบ 2 นี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝายการแพทย
4.1.1 ขอมูล Health Data Center(HDC)
จากการประชุมชี้แจงการถายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการดานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา พบวา ขอมูล HDC ของโรงพยาบาลพะเยา
ต่ํากวาโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัด รายละเอียด ตามเอกสารที่แ นบ 3 นี้ จึงเห็นควรมีการทบทวนระบบการรายงานขอมู ล
เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงาน โดยใหมีการกําหนด Project Manager เพื่อเปนผูติดตามในแตละประเด็น และนําขอมูลมา
ทบทวนระบบการจัดสงขอมูลตอไป
มติที่ประชุม : เห็นควรในหลักการ และมอบ งานยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอมูลตอ
ผูบริหารเพื่อกําหนด Project Manager เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งตอไป
4.1.2 รายงานความกาวหนาการกําหนดเลขครุภัณฑ
ขณะนี้ขั้นตอนการสํารวจเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางการวางแผนระบบกําหนดเลขครุภัณฑใหม หากมี
ความกาวหนาจะรายงานใหที่ประชุมรับทราบตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
4.2.1 โควตาแพทยประจําบาน และแพทยพี่เลี้ยง ประจําป 2562
ขอรายงานข อมู ล โควตาแพทย ป ระจําบ าน และแพทย พี่ เลี้ ย ง ประจําป 2562 รายละเอีย ด
ตามเอกสารที่แนบ 4 นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
4.3.1 งานวันพยาบาลแหงชาติ
ตามที่ ก ลุ ม การพยาบาล ได กํ าหนดจัด กิ จกรรมวั นพยาบาล ประจําป 2562 ในวัน ศุ กร ที่
19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศู นยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา โดยภายในงานจะมีกิจกรรมทําบุญตั ก
บาตรพระภิ กษุ ส งฆ พิ ธีท างศาสนา บู ท นิ ท รรศการฯ บู ท จัด แสดงผลงานวิ ช าการ/นวัต กรรม และกิ จกรรมสร างเสริ ม
ความสัมพันธผูบริหารกับผูปฏิบัติ จึงขอเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาวไดตังแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
4.4.1 การทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2561 โดย หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
ตามที่ โรงพยาบาลพะเยาร วมกับ วัด บุ ญ เกิด ได กําหนดจัด งานพิ ธีท อดกฐิ นสามั ค คี ประจําป
2561 ณ วัดบุญ เกิด อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ในวันเสารที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อจัด หาทุ น
ทรัพยมอบเปนสาธารณกุศล จึงขอเชิญชวนเจาหนาที่ทุกคนเขารวมพิธีดังกลาว
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1. ประชาสัมพันธงาน RUN to Change Phayao
ตามที่กลุม YEC พะเยา ไดมีความประสงค จัดกิจกรรม Run To Change Phayao ครั้งที่ 2 เพื่อนํา
รายไดทั้งหมดหลังหักคาใชจาย สมทบทุนเพื่อจัดหาเวชภัณฑและอุปกรณการแพทยอาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลพะเยา นั้น
ขณะนี้ร ะบบได เป ด รับ สมัค รแล ว โดยสามารถลงทะเบี ย นไดที่ https://www.runlah.com/events/c/rcp19 ตั้ งแต บั ด นี้
จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑7.30 น.

นางสาวกาญจนา โพธิคํา
จ.ส.อ.วิริยะภูมิ จันทรสุภาเสน
แพทยหญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
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