สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.40 น.
ครั้งที่ 1/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต
3. นายแพทยพรชัย
4. นางสาวสวนิต
5. นางศิริพร
6. แพทยหญิงออยทิพย
7. นายสิทธิชัย
8. เภสัชกรสิริมา
9. นางสาวคนึงนิจ
10. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
11. นางกรรณิการ
๑2. นางกัลยกร
๑3. นายพงศพันธุ
๑4. นางจิระนันท

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย,หัวหนากลุม
งานศัลยกรรมออรโธปดิกส,
เตชะคุณากร
รองผูอํานวยการฝาย พรส.
และหัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผูอํานวยการฝายบริหาร
เดชอุปการะกุล รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
ฮั่นตระกูล
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
วงศแกว
(แทน)หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
วิไลลักษณ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
ถุงคํา
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
จันทรสุภาเสน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
คําศรีพล
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
สารทอง
หัวหนากลุมงานพัสดุ
เหมาะผดุงกุล
หัวหนากลุมงานการเงิน
รัตนเรืองเดช
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานกิจกรรมพิเศษ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางเสาวคนธ
3. นายสุประวัติ
4. นางบัวศรี
5. นางเกหลั่น
6. นางพัชราภรณ

ชีวาเกียรติยิ่งยง
บุญชัยแสน
เผาอินทร
เยาวลักษณโยธิน
ประเสริฐธิติพงศ
ทะเกียง

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. แพทยหญิงกนกรส

โควจิริยะพันธุ

รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
และหัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม, หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานสูติ – นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู และหัวหนางานแพทย
แผนไทย
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
/...10.ทันตแพทย

2. นายแพทยพิพัฒน
3. นายแพทยขจรศิลป
4. นายแพทยเฉลิมศักดิ์
5. นายแพทยฑศฐภรณ
6. แพทยหญิงศิลดา

จิรนัยราดุล
ผองสวัสดิ์กุล
สุวิชัย
ดิษฐพานิช
การะเกตุ

7. แพทยหญิงสมนาม
8. แพทยหญิงวิราวรรณ
9. นายแพทยตะวัน

สุปนะ
ราศรี
ถึงแกว

๒

10. ทันตแพทยอนุชิต

จันทรากุล

หัวหนากลุมงานทันตกรรม

11. นางสุมน
12. นางอรุณี
13. นางสาวปนัดดา
14. นางประกาย

วงศาโรจน
กุลกุศล
ตรีสุวรรณ
สุทธธง

หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
ตัวแทนจากชมรมกัลยาณมิตรนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
2. พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของผูบริหารโรงพยาบาลพะเยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงคํารับรองปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) ประจําป
งบประมาณ 2561 โดยมีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ระหวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา และหัวหนาภารกิจดานปฐมภูมิ
หัวหนาภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ หัวหนาภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ หัวหนา
ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย หัวหนาภารกิจดานการพยาบาล และหัวหนาภารกิจดานอํานวยการ
การลงนามครั้งนี้เปนบันทึกขอตกลงที่จัดทําขึ้น เพื่อใหเกิดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหเกิดผลงาน
ที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัด ในระดับสูงสุด และใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากที่ประชุมระดับเขตและจังหวัด
1.1 สรุปการเขารวมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
ดวย วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผานมา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 1 ณ โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ไดมีการลงพื้นที่เพื่อเปดงานนิทรรศการ 100 ป การ
สาธารณสุขไทย และบรรยายการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายมุงเนน PA ที่สําคัญ
ดังนี้ ความปลอดภัยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว, TB, โรงพยาบาลผานการ
ประเมิน HA, ER คุณภาพ, การเงินการคลัง, การจัดซื้อจัดจาง และRDU
มติที่ประชุม : ติดตามการดําเนินงาน PA ทั้ง 12 ตัว รายงานเปนไตรมาส เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร หรือประชุมติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ

/…1.2 สรุปการประชุม
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1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผานมา ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. โครงการมหัศจรรย 1,000 วัน
2. Health Literacy
3. Digital transformation
4. CFO
ใหมีการกํากับติดตามประเด็นสําคัญ คือ ทบทวน Planfin สิ้นไตรมาส 1, ทบทวนศูนยจัดเก็บ
รายได, ทบทวนคาใชจาย, ทบทวนระบบบัญชี, และบริหารพัสดุ
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. ระเบียบเงินบํารุงฯ
เนื่องจากไดรับหนังสือจากกระทรวงฯ เกี่ยวกับการแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุง
ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ขอแจงสาระสําคัญใหทุกฝายทราบเกี่ยวกับรางระเบียบฯ นี้ ตามเอกสารที่
แนบ 1
มติที่ประชุม : นําประเด็นสําคัญเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการทีมนําในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖๐ วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕60 ทาง E-mail
และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. ผลการดําเนินงานตาม PA ที่สําคัญ ประเด็น TB โดย กลุมงานการพยาบาลชุมชน
กลุมงานการพยาบาลชุมชน นําเสนอขอมูลการดําเนินงานคัดกรองวัณโรค โดยวิธี X-ray เครือขาย
บริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ปงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แนบ 2 ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลรวมกับ
เครือขาย ทุกเดือน
ปญหาที่พบ คือ ระบบการคัดกรอง และระบบ X-ray ที่ยังมีความลาชา จึงขอเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อหาแนวทางแกไข
มติที่ประชุม : มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทย รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ดําเนินการควบคุมกํากับติดตาม และมอบ ทีมผูรับผิดชอบงาน สงรายงานสําหรับกรณีพบผูปวย
เสียชีวิตให ผูบริหารทราบดวย
2. สถานะการเงิน ณ เดือนธันวาคม 2560 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนธันวาคม
2560 ซึ่งมียอดเงินบํารุงคงเหลือ 60,377,413.57 บาท การเฝาระวังความรุนแรง ระดับ 3 และขอเสนอผลการติดตาม
Planfin ตามเอกสารที่แนบ 3 นี้
มติที่ประชุม: นําขอมูลเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
/...3. การใชงบประมาณ
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3. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ปงบประมาณ 2561 รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ
4 นี้
มติที่ประชุม: มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทย เรงรัดคณะกรรมการกําหนดเสปก กรณีงบคา
เสื่อม และรองผูอํานวยการฝายบริหาร ทบทวน กํากับ แผนการดําเนินงานของพัสดุ รวมถึงขึ้นตอนกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจาง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝาย พรส.
๔.1.๑ ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก
เนื่องจากไดรับหนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งจะเขา
มาดูระบบพัสดุ โปรแกรมพัสดุ และระบบบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย(ENV) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2561
นั้น ทางกลุมงาน พรส. ไดเตรียมวิทยากรดานโปรแกรมพัสดุไวแลว จึงมีความประสงคใหกลุมภารกิจอํานวยการดําเนินการดาน
อื่น ๆ ตอไป สําหรับงบประมาณในสวนของอาหารและเครื่องดื่มยังไมไดจัดสรรเพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานใด ๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.2 สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1
ตามที่ไดมีการตรวจราชการและนิเทศงานของจังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 2561
รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 ที่ผานมา นั้น ทางกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ ขอสรุปประเด็น
ปญหาและขอเสนอแนะ ตามเอกสารที่แนบ 5 นี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.2 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
4.2.1 เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย หัวหนากลุมงาน
บริหารทั่วไป
ขอประชาสัมพันธหามเผาขยะทุกชนิดในชวง วัน เวลา ดังตอไปนี้ ชวงที่ 1 วันที่ 10 20 มกราคม 2561 และชวงที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 – 15 เมษายน 2561 หากฝาฝนมีโทษวากลาวตักเตือน
และบทลงโทษจากเบาไปหาหนัก
มติที่ประชุม : รับทราบ พรอมประชาสัมพันธเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน
4.2.2 แจงกําหนดการ โครงการอบรมความรูฯ จํานวน 2 หลักสูตร โดย หัวหนากลุมงาน
บริหารทั่วไป
กลุมภารกิจอํานวยการ จะมีการจัดโครงการอบรมความรูระบบสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย เพื่อสรางสรรค กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการใหความรูในการฝกซอมปฏิบัติการแผนฉุกเฉิน จํานวน 2
หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (ERT : Emergency Response Team) ระหวาง
วันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561
2.หลักสูตรการฝกซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน(ซอมอพยพหนีไฟ) ระหวางวันที่ 23 -26
เมษายน 2561
/...โดยไดวิทยากร

๕

โดยไดวิทยากร คือ ตัวแทนจากสมาคมดับเพลิงและชวยชีวิต FARA โดยจะเนนหัวหนา
ฝาย / หัวหนางาน เปนกลุมเปาหมายหลักในการเขารับการอบรม เพื่อจะไดสรางทีม ICS อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ สําหรับผูที่ลงชื่อเขารวมการอบรม หากไมเขารวม
หรือมีการเปลี่ยนตัว ใหทําหนังสือชี้แจงเหตุผลใหผูอํานวยการรับทราบเปนรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ
ปดประชุมเวลา ๑6.3๐ น.

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