สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.30 น.
ครั้งที่ 3/๒๕๖2
ณ หองประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา

ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

3. นายแพทยพรชัย

เตชะคุณากร

4. แพทยหญิงกนกรส

โควจิริยะพันธุ

5. นางศิริพร
6. นายแพทยจิตตพล
7. นายแพทยตะวัน

เดชอุปการะกุล
เหมวุฒิพันธ
ถึงแกว

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย,
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย, หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย

8. แพทยหญิงศรินพันธ
9. นายแพทยกอสิน
10. นายแพทยอนณ
11. นางจินตนา
12. เภสัชกรสิริมา
13. นางสาวคนึงนิจ
14. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
15. นายพงศพันธุ
16. นางกัลยกร
17. นางกรรณิการ
18. นางฉลวย
19. นางสาวพนอจิต
20. นายสุประวัติ
21. นางอรุณี
22. นางสาวปนัดดา

ผองพันธ
จันทรจอม
ปญโญใหญ
มหายศ
วิไลลักษณ
ถุงคํา
จันทรสุภาเสน
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
คําศรีพล
หาลือ
คูวิบูลยศิลป
เผาอินทร
กุลกุศล
ตรีสุวรรณ

หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
หัวหนากลุมงานนิติเวช
(แทน)หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานการพยาบาลชุมชน
หัวหนากลุมงานสังคมสงเคราะห
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ

ชีวาเกียรติยิ่งยง
วิไลลักษณ
ดอกหอม
โพธิคํา

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นายอนุเทพ
3. นายภูวดล
4. นางสาวกาญจนา

/…ผูไมมาประชุม

๒

ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นายแพทยเฉลิมศักดิ์

สุวิชัย

2. นายแพทยฑศฐภรณ
3. นายแพทยสงกรานต
4. แพทยหญิงวิราวรรณ
5. แพทยหญิงศิลดา

ดิษฐพานิช
เตชะกุลวิโรจน
ราศรี
การะเกตุ

6. นายแพทยชวชัย
7. แพทยหญิงออยทิพย
8. แพทยหญิงณิชาภัทร
9. ทันตแพทยอนุชิต
10. นางสุมน
11. นางดรุณวรรณ
12. นายสุธี
13. นางณัฐรดา
14. นางประกาย

พงศพนัส
ฮั่นตระกูล
เกียรติคุณธรรม
จันทรากุล
วงศาโรจน
คําเจริญ
คมกริช
เขื่อนวัง
สุทธธง

หัวหนากลุมงานอายุรกรรม,
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานจักษุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู,
หัวหนางานแพทยแผนไทย
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานโครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย

หัวหนากลุมงานบัญชี
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไปนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. จิตอาสา
ตามที่จังหวัดพะเยา ไดมีการเปดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานสัญจร จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2562 ที่ผานมา ไดจิตอาสาฯ ทั้งหมดจํานวน 32,399 ราย ในสวนของโรงพยาบาลพะเยา จํานวน
1,073 ราย ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกระดับที่ใหความรวมมือในการสมัครเขารวมเปนจิตอาสาฯ และหลังจากนี้คงจะมีกิจกกรม
ที่จิตอาสาตองรวมกันพัฒนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒. 2P Safety
จากการประชุม สป. สัญจร ครั้งที่ผานมา ไดมีการเนนย้ําถือ 2P Safety เปนเรื่องที่สําคัญและควร
ปฏิ บัติ ให ถือเป นหนาที่ที่ ทุกโรงพยาบาลตองปฏิ บั ติและมุ งมั่นพัฒ นา โดยมี การเสนอให ทุกโรงพยาบาล สังกัดสาธารณสุ ข
ประกาศนโยบายเรื่อง 2P Safety โดยใหนํา National Patient and Personnel Safety Goals ที่สอดคล องกับบริบทของ
โรงพยาบาลไปประกาศเปนเปาหมายความปลอดภัยของโรงพยาบาล และใหทําแผน Implement and Evaluation รวมกัน
มติที่ประชุม : มอบ คณะกรรมการความเสี่ยง ดําเนิน การ เสนอคณะกรรมการทีมนํา โรงพยาบาล
พะเยา
/…3. การปฏิบัติ

๓

๓. การปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด
ตามที่ สํ านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได กําหนดนโยบายสํ าคั ญ เร ง ด วนหรื อภารกิจที่ ได รั บ
มอบหมายเปนพิเศษในการปองกันการทุจริต การบริหารที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาที่ รัฐที่เป นปญหาสําคัญและพบบอย เพื่อเปนการเสริมสรางใหเจาหนาที่รัฐ มีพฤติกรรมซื่อสัตยและป องกันการเกิ ด
ปญหาการทุจริตและการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่ในชิงรุก โดยมีมาตรการ 4 มาตรการ ไดแก
1. มาตรการการใชรถราชการ
2. มาตรการการเบิกคาตอบแทน
3. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ
นั้น ขอเนนย้ําเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การยืมเงินบํารุง ซึ่งตามระเบียบฯ ผูยืมเงิน จะตองคืนเงินหรือ
หลักฐานเอกสาร กรณีเดินทางไปราชการประชุม / อบรม ตองคืนเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับเงิน กรณีจัดทําโครงการ
ตองคืนเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแตไดรับเงิน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดสามารถหักเงินเดือนตามระเบียบเงินบํารุงไดทันที
ทั้งนี้กลุมงานการเงินจะดําเนินการโทรแจงใหใหคืนเงินภายใน 3 วัน และหากครบ 30 วัน ยังไมมีการคืนเงิน จะดําเนินการทํา
หนังสือแจงเพื่อหักเงินเดือน ลงนามโดยผูอํานวยการ
มติที่ประชุม : ดําเนินการตามระเบียบฯ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ วันที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕6๒ ทาง E-mail,
กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. สถานะการเงิน ณ เดือนมกราคม 2562 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนกุมภาพันธ
2562 ซึ่งมียอดเงินบํ ารุงคงเหลือ 50,095,475.99 บาท การเฝาระวังภาวะวิกฤต ระดับ 3 รายละเอียด ตามเอกสารที่
แนบ 1 นี้
มติที่ประชุม : นําขอมูลเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
2. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 รายละเอียด
ตามเอกสารที่แ นบ 2 นี้ สําหรับกรณีความลาชาของการกอสรางอาคารผูปวยนอก ๖ ชั้น นั้น ขอแจงใหทราบวา ไดมี การ
ประชุม คณะกรรมการตรวจการจางรวมกับบริษัท แล ว ได ขอสรุป วาทางบริ ษัท แจงความประสงคดํ าเนินการต อ คาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จสิ้น ภายในเดือนสิงหาคม 2562
มติที่ประชุม : นําขอมูลเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
3. รายงานการคัดกรอง TB โดย หัวหนากลุมงานการพยาบาลชุมชน
กลุมงานการพยาบาลชุมชน ขอรายงานผลการดําเนินงานคัดกรองวัณโรค เครือขายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลพะเยา ปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ตามเอกสารที่แนบ 3 นี้
มติที่ประชุม : ใหเรงรัดการดําเนิน งานและลงขอมูลในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ผลงาน
ยังไมถึงเปาหมาย
/…ระเบียบวาระที่ 4

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.๑ เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔.๑.๑ ระบบ Self-registry
ตามที่ ไดเริ่มทดสอบระบบ Self-registry ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผานมา ไดดําเนินการ
ตรวจสอบสิทธิ์ 100% ในคนไขนัด ยังไมพบปญหา ทั้งนี้ยังตองพัฒนาระบบตอไป ในสวนของระบบนัด ระบบตรวจสอบสิทธิ
ระบบลงทะเบียนผูปวย และระบบคิว
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ CT
ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม หารื อ กํ า หนดแนวทางการให บ ริ ก ารผู ป ว ยส ง ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ด ว ย
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร(CT Scan) เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาล จึงไดจัดระบบ
ต าง ๆ รองรั บ และประกาศแนวทางการให บ ริ การผู ป วย เพื่ อให เจาหนาที่ แ ละผู ป วยถื อปฏิ บั ติ ในส วนที่ เกี่ย วข องต อไป
ตามเอกสารที่แนบ 4
มติที่ประชุม : เห็น ดวยในหลักการ สําหรับดานคุณภาพการรักษา มอบ รองผูอํานวยการฝาย
การแพทย ประชุมผูเกี่ยวของ
๔.๑.3 ตัวชี้วัดรายบุคคล
ตามที่ได มีการเห็นควรใชระบบการประเมิ นการปฏิบั ติ ราชการของขาราชการ ใหเป นไปตาม
ระบบ PMS คื อ Performance(70%) และ Competency(30%) ในการประเมิ น รอบที่ 2 ป ง บประมาณ 2562
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) นั้น
ไดมีการประชุมเพื่อกําหนด KPI หลัก ๑๓ ประเด็น และ KPI องคกรใหครอบคลุมการวัดผลใน
ระดับหนวยงานยอยและรายบุคคล ทั้งนี้ไดรวบรวมขอมูล Baseline Data และจัดทํา Template ตัวชี้หลัก ซึ่งหนวยงานตาง
ๆ ได มี ก ารเริ่ ม ส ง ผลตั วชี้ วัด มายั ง กลุ ม งานแผนงานฯ บางส วนแล ว หลั ง จากนั้ น ก็จะมี ก ารเชื่ อมโยงผลการดํ าเนิน งานสู
ผูรับผิดชอบรายหนวยงาน/บุคคล และจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามประเมินผลตอไป
มติที่ประชุม : แจงเจาหนาที่ทุกคนใหรับทราบถึงตัวชี้วัดของตนเอง ภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๒ เพื่อประเมินผลในรอบที่ ๒ ในปงบประมาณนี้
๔.2 เรื่องจากรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
๔.2.๑ สรุ ป ผลการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารการเตรี ย มพยาบาลสํ าหรั บ การดู แ ลผู ป ว ยที่ มี
แนวโนมเขาสูภาวะวิกฤต
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพยาบาลสําหรับการดูแลผูปวยที่มีแนวโนมเขาสูภาวะวิกฤต
ผูเขารวมประชุม(พยาบาล)ทั้งหมด จํานวน ๑๐๐ คน ไดมีการสรุปแผนการพัฒนา คือ ใหผูเขารับการอบรมถายทอดความรู
ใหกับเจาหนาที่ทานอื่น โดยมีการประเมินจากผูนิเทศงานแตละสาย และวัดความรูและทักษะในการดูแลผูปวยที่มีแนวโนมเขา
สูวิกฤต ๑ ป ตอ ครั้ง โดยการสอบ มีการสุมตรวจเวชระเบียนจํานวน ๕ ราย ตอ ไตรมาส
มติที่ประชุม : การวัดความรูความสามารถควรทดสอบเปนรายบุค คล และใหทบทวนจํานวน
การสุมตรวจเวชระเบียน
/...4.2.2 รายงานผล

๕

๔.2.๒ รายงานผลการประชุมหารือการปรับระบบบริการหอผูปวยศัลยกรรม
สืบเนื่องจากจํานวนผูปวยที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีแนวคิดที่จะปรับการจัดการประเภทผูปวย โดยที่
ไมแ ยกเพศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการดูแลและการบริห ารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ แตแนวคิดนี้จะตองเพิ่มอัต รากําลังพยาบาล
วิชาชีพ ทั้งหมดประมาณ ๑๐ อัตรา
มติที่ประชุม : เนื่องจากไมสามารถเพิ่มจํานวนอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพใหได ใหมีการปรับ
แนวคิดการบริหารจัดการการใชเตียงใหคุมคา และใหมีคุณภาพการดูแลที่ดี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.1 โครงการเดินวิ่ง 62 ป “กระตุกหัวใจ เพื่อคนพะเยาทุกคน”
เนื่องจากไดรับแจงความประสงคจากทีมพอคา คหบดี ในจังหวัดพะเยา เสนอจัดโครงการเดินวิ่ง ๖๒
ป “โครงการกระตุกหั วใจ เพื่ อคนพะเยาทุ กคน” เพื่ อหารายได สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณการแพทย(เครื่องกระตุ ก
หัวใจ) เพื่อบริจาคแกโรงพยาบาลพะเยา เพื่อรณรงคใหประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง ปองกันโรคภัย และเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดพะเยา จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม : เนื่องจากปงบประมาณ 2562 นี้ ทางโรงพยาบาล ไดมีการจัดโครงการหารายได
2 โครงการใหญแลว เห็นควรพิจารณาในปถัดไป
ปดประชุมเวลา ๑7.30 น.
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