สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.40 น.
ครั้งที่ 2/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต
3. นายแพทยไกรรัตน
4. นางศิริพร
5. นายแพทยสงกรานต
6. แพทยหญิงวริสรา
7. ทันตแพทยอนุชิต
8. นางสาวคนึงนิจ
9. นางกรรณิการ
10. นายพงศพันธุ
11. นางกัลยกร
๑2. นางจิระนันท
ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางฉลวย
3. นางรัตติกาล
ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นางสาวสวนิต
2. นายแพทยพรชัย
3. นายแพทยพิพัฒน
4. นายแพทยขจรศิลป
5. นายแพทยเฉลิมศักดิ์
6. นายแพทยฑศฐภรณ
7. แพทยหญิงศิลดา
8. แพทยหญิงสมนาม
9. แพทยหญิงออยทิพย
10. แพทยหญิงวิราวรรณ
11. นายแพทยตะวัน
12. เภสัชกรสิริมา
13. นางสุมน
14. จาสิบเอกวิริยะภูมิ

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล
คําดี
เดชอุปการะกุล
เตชะกุลวิโรจน
กิตติวรพงษกิจ
จันทรากุล
ถุงคํา
คําศรีพล
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
รัตนเรืองเดช

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการฝายการแพทย,หัวหนากลุม
งานศัลยกรรมออรโธปดิกส,
(แทน)รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
หัวหนากลุมงานจักษุ
(แทน)หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานกิจกรรมพิเศษ

ชีวาเกียรติยิ่งยง
หาลือ
สุขพรอมสรรพ

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผูอํานวยการฝายบริหาร
เตชะคุณากร
รองผูอํานวยการฝาย พรส.
และหัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
จิรนัยราดุล
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม, หัวหนากลุมงานจิตเวช
ผองสวัสดิ์กุล
หัวหนากลุมงานสูติ – นรีเวชกรรม
สุวิชัย
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
ดิษฐพานิช
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
การะเกตุ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู และหัวหนางานแพทย
แผนไทย
สุปนะ
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ฮั่นตระกูล
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
ราศรี
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ถึงแกว
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
วิไลลักษณ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
วงศาโรจน
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
จันทรสุภาเสน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
/…15. นางอรุณี

๒

15. นางอรุณี
16. นางสาวปนัดดา
15. นางประกาย

กุลกุศล
ตรีสุวรรณ
สุทธธง

ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
ตัวแทนจากชมรมกัลยาณมิตรนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปนสิ่งที่ตอยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ" ในการแกปญหาและ
พัฒนาความเปนอยูของประชาชนอยางยั่งยืน ในทุก ๆ ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง โดยจะมีการจัดสรร
งบประมาณลงไปในแตละพื้นที่อยางเทาเทียม ตามความตองการของประชาชน เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําในประเทศ พรอม
กับใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสิ่งที่
ประชาชนจะไดรับประโยชน จะอยูในแผนการดําเนินงานทั้งหมด 10 เรื่อง ตามเอกสารที่แนบ 1 นี้
กระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นขับเคลื่อนที่สําคัญ ดังนี้
1. อสม. 4.0
2. สงเสริมพัฒนาการเด็กผานเครือขายชุมชน
3. สรางอาชีพสําหรับผูลงทะเบียนรายไดนอย(อบรมนวดไทยและผลิตผูชวยพยาบาล)
4. ติดตามผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการสาธารณสุข ที่ไดรับ
ความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข พ.ศ.2561
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูใหบริการไดรับ
ความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และไดมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขหารือ
รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ จัดทําระเบียบหลักเกณฑเพื่อรองรับการจายเงินชวยเหลือดังกลาว สงใหกระทรวงการคลัง
พิจารณา เพื่อพิจารณาความเห็นชอบและลงนามในระเบียบ โดยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเดือนมีนาคม 2561
นี้ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ 2 นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖1 วันที่ 25 มกราคม ๒๕61 ทาง E-mail
และ www.phayaohospital.go.th
/...ระเบียบวาระที่ 3
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. ผลการดําเนินงานตาม PA ที่สําคัญ ประเด็น การคัดกรองวัณโรคในชุมชนและบุคลากร
สาธารณสุข โดย กลุมงานการพยาบาลชุมชน
จากการประชุมครั้งกอน ไดมีการนําเสนอขอขอมูลการดําเนินงานคัดกรองวัณโรค โดยวิธี X-ray ไป
แลวนั้น ในการนี้ จึงขอรายงานความกาวหนาการคัดกรองวัณโรคในชุมชน ดังนี้ กลุมเปาหมายทั้งหมดจํานวน 1,732 ราย
ไดทําการ X-ray และอานผลตรวจแลว จํานวน 1,298 ราย อีก 434 ราย ยังรอผลอานจากทางกลุมงานรังสีวิทยา ขั้นตอน
หลังจากการอานผลการตรวจนั้น จะตองสงใหแพทยผูเชี่ยวชาญระบุประเภท จึงจะสามารถนําไปคียขอมูลในระบบ TBCM ได
ซึ่งตองใชระยะเวลาพอสมควร เกรงวาจะไมสามารถทําตามระยะเวลาที่กระทรวงฯ กําหนดได จึงขอนําเขาที่ประชุมเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาว
มติที่ประชุม : มอบ กลุมงานรังสีวิทยา อานผล X-ray พรอมกับระบุชนิดประเภท เพื่อลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 นี้ และมอบ กลุมงานอาชีวเวชกรรม คียขอมูลในสวนของ
บุคลากรสาธารณสุข ตามการสั่งการของกระทรวงฯ ใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้
2. สถานะการเงิน ณ เดือนธันวาคม 2560 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนมกราคม
2561 ซึ่งมียอดเงินบํารุงคงเหลือ 66,826,197.06 บาท การเฝาระวังความรุนแรง ระดับ 3 และขอเสนอผลการติดตาม
Planfin ตามเอกสารที่แนบ 3 นี้
มติที่ประชุม: นําขอมูลเขาที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา
3. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ปงบประมาณ 2561 รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ
4 นี้
มติที่ประชุม: มอบ กลุมงานพัสดุ ทํารายงานปญหาเสนอรองผูอํานวยการฝายการแพทย เพื่อ
เรงรัดคณะกรรมการกําหนดเสปกใหไดภายใน 2 สัปดาห สําหรับประเด็นการจัดซื้อจัดจาง ใหทําตารางคุมสัญญาฯ เสนอ
ผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการฝายการแพทย / รองผูอํานวยการฝายบริหาร ภายใน 1 สัปดาห เพื่อชวยติดตามและลด
ความเสี่ยง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝายการแพทย
๔.1.๑ ECS คุณภาพ
PA: ECS คุณภาพ จะมีตัวชี้วัดอัตราเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ใน 24 ชั่วโมง นอยกวา
12% ในเขตอําเภอเมืองและภูกามยาว ซึ่งขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561(ระยะเวลา 5 เดือน) อัตรา
เสียชีวิต คิดเปน 3.39% จากนี้จะมีการมอบหมายใหคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการตาย เพื่อหาแนวทางปองกันการเกิดเหตุ
มติที่ประชุม : มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทยและรองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
กํากับ ติดตาม และรายงานในประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในสวนการประเมินนัน้ ใหมีการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอกรวมดวย

/...4.2 รองผูอํานวยการ
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๔.2 รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
4.2.1 แจงกําหนดการการตรวจประเมิน ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ทีมประเมินมาตรฐานการศึกษาจากแพทยสภา จะเขามา
ประเมินฯ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา โดยรายละเอียดจะแจงใหผูบริหารทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.2 กําหนดการจัดสรรแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ผูทําสัญญา ประจําป 2561
การจัดสรรแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ผูทําสัญญา ประจําป 2561 จะจัดขึ้นใน
วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
4.3.1 การพัฒนาศักยภาพพยาบาล
จากการประเมินศักยภาพของพยาบาลในปที่ผานมานั้น ผลการประเมินพบวา การดักจับ
อาการผิดปกติ และวิกฤติของผูปวยยังลาชา และการรายงานแพทย ยังไมเปนไปตามระบบเทาที่ควร กลุมการพยาบาล จึงไดมี
การวางแผนพัฒนาศักยภาพ ดังนี้
1. การนิเทศทางการพยาบาล
2. การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤติ
3. การบันทึกทางการพยาบาล
4. การพัฒนาทักษะการชวยฟนคืนชีพ
มติที่ประชุม : ทําการประเมิน และรายงานผลในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1. ระเบียบการใชรถยนตสวนกลาง และการลา ประเภทตาง ๆ โดย หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
จากที่ประชุมทีมนํา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา ไดมีการทบทวน
ระเบียบการใชรถยนตสวนกลาง และการลาประเภทตาง ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบชัดเจน
และเหมาะสม จึงไดมอบหมายใหกลุมภารกิจอํานวยการ รางมาตรการการใชรถยนตสวนกลาง และการลา มาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และแกไข เพิ่มเติม ในสวนที่บกพรอง
มติที่ประชุม : มอบ ผูรับผิดชอบ แกไขและเพิ่มเติม ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ไดมีมติฯ และ
ทําหนังสือเวียนแจงหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบแนวทางและขอปฏิบัติ
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนคลินิกทันตกรรม อาคารผูปวยนอก 6 ชั้น โดย หัวหนากลุมงาน
ทันตกรรม
ตามที่ไดมีการกําหนดใหคลินิกทันตกรรม อยูในบริเวณชั้นที่ 4 ของอาคารผูปวยนอก 6 ชั้น ที่กําลัง
อยูระหวางการกอสรางในขณะนี้ กลุมงานทันตกรรมไดศึกษาแบบแปลนแลว พบวา การออกแบบไมสามารถใชงานไมอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน ไมมีระบบระบายอากาศ จึงขอเสนอในที่ประชุมฯ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแบบแปลน
บางสวน ดังนี้
รายการเพิ่มเติม
1. อางลางมือและกอกน้ํา
จํานวน 1ชุด/หอง
2. ปลั๊กไฟ
จํานวน 2จุด/หอง
3. พัดลมดูดอากาศ
จํานวน 1ชุด/หอง
4. ทอรอยสายไฟ Moter Suction จํานวน 1ชุด/หอง
/...รายการเปลี่ยนแบบ
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รายการเปลี่ยนแบบ
1. ประตูบานเปดเปนบานเลื่อน ทุกหอง
2. เจาะผนังทะลุในแตละโซนของหองรักษาทางทันตกรรม
มติที่ประชุม: อนุมัติรายการเพิ่มเติมรายการที่ 3 และ 4 ในสวนของรายการอื่นๆ ใหนําเขาพิจารณาในแผน
ปงบประมาณ 2562
3. แนวทางการใหบริการผูปวยสองกลองตรวจหลอดอาหาร กระเพราะอาหาร และลําไสเล็กสวนตน
(EGD) โดย รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
จากการประชุมหารือ และวิเคราะหกับทีมงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการใหบริการผูปวย EGD เพื่อใช
ทรัพยากรที่มีอยางคุมคา และเพิ่มรายไดใหกับโรงพยาบาล จึงขอเสนอแนวทางการใหบริการผูปวยสองกลองตรวจหลอด
อาหาร กระเพราะอาหาร และลําไสเล็กสวนตน(EGD) ตามรูปภาพ ดานลางนี้

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบ PCT ศัลยกรรม เปนผูรับผิดชอบหลัก
ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ
1. ใบสลิปเงินเดือน โดย ผูอํานวยการ
เนื่องจากโรงพยาบาลพะเยา กําลังจะเขาสูยุค Smart Hospital การใชกระดาษจะตองลดนอยลง และ
นําเทคโนโลยีเขามาประยุกตในการใชงานมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดวาควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจงเงินเดือนในรูปแบบ
Electronics File เพื่อการประหยัดทรัพยากรอีกดวย
มติที่ประชุม : มอบ รองผูอํานวยการฝายพรส. พัฒนาโปรแกรมฯ

/...2. การเบิกจายพัสดุ
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2. การเบิกจายพัสดุ โดย รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
ที่ผานมาหลายๆหนวยงาน พบปญหาการเบิกจายของพัสดุ แตคลังพัสดุไมมีของจายให มีการแนะนํา
ใหยืมคลังยอยตามหนวยงานตาง ๆ จึงอยากจึงมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อแกไขปญหา
หัวหนากลุมงานพัสดุ: แจงปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ และปญหาการขาด
แคลนกําลังคนในการทํางาน
มติที่ประชุม : นัดทีมลงพื้นที่ เพื่อดูระบบงานพัสดุ ประกอบดวย ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ
ฝายการแพทย/ รองผูอํานวยการฝายบริหาร/ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล หรือตัวแทน/ หัวหนากลุมงานเภสัช
กรรม/ หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
ปดประชุมเวลา ๑6.3๐ น.
นางสาวกาญจนา โพธิคํา
ผูจดบันทึกการประชุม
นางจิรพร ภัทรนุธาพร ผูตรวจและรับรองการประชุม

