สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.00 น.
ครั้งที่ 3/๒๕๖1
ณ หองประชุม ๓ (หองประชุมโภชนาการ) โรงพยาบาลพะเยา
ผูมาประชุม
๑. แพทยหญิงจิรพร
2. นายแพทยอนันต
3. แพทยหญิงกนกรส
4. นางศิริพร
5. นางดรุณวรรณ
6. ทันตแพทยอนุชิต
7. เภสัชกรสิริมา
8. นางสาวคนึงนิจ
9. จาสิบเอกวิริยะภูมิ
10. นายพงศพันธุ
11. นางกัลยกร
๑2. นางจิระนันท
13. นางสาวปนัดดา
15. นางประกาย
ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยสมนึก
2. นางสาวมยุรีย
3. นางฉลวย
4. นางรัตติกาล
5. นางสาวดาณี
6. นายธงชัย
ผูไมมาประชุม(ติดภารกิจ)
1. นางสาวสวนิต
2. นายแพทยพรชัย
3. นายแพทยพิพัฒน
4. นายแพทยขจรศิลป
5. นายแพทยเฉลิมศักดิ์
6. นายแพทยฑศฐภรณ
7. แพทยหญิงปยะดารา
8. แพทยหญิงศิลดา
9. แพทยหญิงสมนาม
10. แพทยหญิงออยทิพย

ภัทรนุธาพร
มาลัยรุงสกุล
โควจิริยะพันธุ
เดชอุปการะกุล
คําเจริญ
จันทรากุล
วิไลลักษณ
ถุงคํา
จันทรสุภาเสน
เหมาะผดุงกุล
สารทอง
รัตนเรืองเดช
ตรีสุวรรณ
สุทธธง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
รองผูอํานวยการดานการแพทย,หัวหนากลุม
งานศัลยกรรมออรโธปดิกส,
รองผูอํานวยการดานผลิตบุคลากรทางการแพทย
รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
(แทน)รองผูอํานวยการดาน พ.ร.ส.
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานพัสดุ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานกิจกรรมพิเศษ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริการ
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร

ชีวาเกียรติยิ่งยง
ศรานตภูรินทร
หาลือ
สุขพรอมสรรพ
เจริญสุข
สุขปน

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร

เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผูอํานวยการฝายบริหาร
เตชะคุณากร
รองผูอํานวยการฝาย พรส.
และหัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
จิรนัยราดุล
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม, หัวหนากลุมงานจิตเวช
ผองสวัสดิ์กุล
หัวหนากลุมงานสูติ – นรีเวชกรรม
สุวิชัย
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค
ดิษฐพานิช
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
คงพิบูลยกิจ
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
การะเกตุ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู และหัวหนางานแพทย
แผนไทย
สุปนะ
หัวหนากลุมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ฮั่นตระกูล
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
/…11. นายแพทย
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11. นายแพทยสงกรานต
12. แพทยหญิงวิราวรรณ
13. นายแพทยตะวัน
14. นางสุมน
15. นางกรรณิการ
16. นางอรุณี

เตชะกุลวิโรจน
ราศรี
ถึงแกว
วงศาโรจน
คําศรีพล
กุลกุศล

หัวหนากลุมงานจักษุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
หัวหนากลุมงานสารสนเทศทางการแพทย
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานวิชาการ

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
1. สวดมนตไหวพระ
ตัวแทนจากชมรมกัลยาณมิตรนําสวดมนตไหวพระกอนการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุม มีจิตใจที่
สงบ มีสติ สงผลใหการประชุมราบรื่น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการบริหารฯ และผูเขารวมประชุม รวมสวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. แนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลผูปวยนอก
ตามที่ กรมบัญชีกลางไดปรับปรุงระบบเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูปวยนอก โดยใหใชบัตรประจําตัวประชาชนในการยื่นใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลไดทันที แทนการสมัครเขาจายตรง
(สแกนนิ้ว) โดยจะเริ่มใชตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นั้น เบื้องตนไดมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจ
ใหกับผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวไประดับหนึ่งแลว ขอใหผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดย
สามารถติดตอไดที่กลุมงานทรัพยากรบุคคล หรือเขาเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th ทั้งนี้หากตรวจสอบแลว
พบวา “ไมมีสิทธิ” ใหรีบติดตอกลุมงานทรัพยากรบุคคล โดยเร็ว เพือ่ ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเพื่อสิทธิประโยชนของตนเองใน
การใชสิทธิเบิกจายตรงไดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
มติที่ประชุม : นัดประชุมคณะกรรมการดานหนา โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับระบบเบิกจายตรงฯ นี้
2. โครงการ Happy money Program
- Happy Home
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดมีพิธีลงนามความรวมมือกับธนาคารไทยพาณิชย ในโครงการ
คลินิกสุขภาพทางการเงิน(Happy Money) เพื่อเสริมสรางสุขใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขในลักษณะการปรับโครงสรางหนี้เดิม
ไดดําเนินการมาชวงหนึ่งแลว นอกจากนี้ยังไดรับขอมูลวามีเจาหนาที่จํานวนหนึ่งตองการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันกับ
ธนาคารอื่นจะสามารถทําไดหรือไมนั้น
เพื่อประโยชนของเจาหนาที่ สามารถทํารวมกับธนาคารอื่นๆ ได โดยใหเสนอความยินยอมและทํา
ขอตกลงผานที่ประชุมคณะกรรมการ HR โรงพยาบาลพะเยา พิจารณาความเหมาะสม
มติที่ประชุม : เห็นดวยในหลักการ
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Happy Communications
ไดมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนงาน Happy Communications โดยรวมมือกับบริษัทแอด
วานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด(AIS) มอบสิทธิพิเศษในการโทรและการใชงาน 4G/3G สําหรับบุคลากรและเจาหนาที่ใน
กระทรวงสาธารณสุข เทานั้น เปดตัวโครงการพรอมกันทั่วประเทศ วันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ผานมา
มติที่ประชุม : มอบกลุมงาน พรส. หาขอมูลลงประชาสัมพันธในกลุมไลน รพ.พะเยา
3. ขอสรุปจากที่ประชุมตาง ๆ
ระดับเขตสุขภาพ
1. การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน
พบวา CMI ต่ํากวาเกณฑ และมีปญหาสภาพคลองเยอะ ซึ่งมีแนวทางที่จะสามารถแกไขปญหานี้
ไดคือ โรงพยาบาลทั่วไปจะตองสงเคสกลับไปรักษาตอที่โรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ เพื่อเพิ่ม CMI ควรจะทําในภาพของ Service plan
มติที่ประชุม : มอบรองผูอํานวยการฝายการแพทย วางแผนพัฒนา
ระดับจังหวัด
1. อุบัติเหตุทางถนน
ไดรับการเนนย้ําจากทานผูวาราชการจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและลดอุบัติเหตุ
ทางทองถนน โดยใหทุกหนวยงานออกมาตรการและเนนย้ํากับเจาหนาที่ หากเจาหนาที่คนใดกระทําผิดกฎจราจร จะไมมีการ
ชวยเหลือในการกระทําผิด และอาจลงโทษทางวินัยดวย
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. การประชาสัมพันธงานตาง ๆ
เรื่องการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ หากหนวยงานใดตองการประชาสัมพันธสามารถ
นําเสนอหรือทําเปนเอกสารแจกในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการในแตละเดือนได
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ๒๕61 ทาง Email, กลุม Line และ www.phayaohospital.go.th
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
1. ผลการดําเนินงานตาม PA ที่สําคัญ ประเด็น การคัดกรองวัณโรคในชุมชนและบุคลากร
สาธารณสุข โดย กลุมงานการพยาบาลชุมชนและงานอาชีวเวชกรรม
- การคัดกรองวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข โดย งานอาชีวเวชกรรม
จากการประชุมครั้งกอน ไดมอบหมายใหงานอาชีวเวชกรรม บันทึกขอมูลในสวนของการคัดกรอง
บุคลากรสาธารณสุข ตามการสั่งการของกระทรวงฯ จึงขอรายงานความคืบหนาการตรวจสุขภาพของบุคลากร ณ ปจจุบัน คิด
เปน 93% ไมรวมองคกรแพทย และทางงานอาชีวเวชกรรมทําการขยายเวลาตรวจสุขภาพเปน วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี และ
ศุกร เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องของเวลา
มติที่ประชุม : มอบหัวหนาทุกฝายกําชับเจาหนาที่ใหตรวจสุขภาพประจําป สําหรับการตรวจ
สุขภาพขององคกรแพทย มอบรองผูอํานวยการฝายการแพทย
/…การคัดกรอง
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การคัดกรองวัณโรคในชุมชน โดย กลุมงานการพยาบาลชุมชน
ผลการดําเนินงาน 6 เดือน ได 77% จากเปาหมาย 90% หากไมนับรวมเรือนจําได 56% ถือวา
เปนผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และจากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูปวยที่เพิ่มขึ้นเปนผูปวยที่เขามารับการรักษา
เองที่โรงพยาบาล ไมไดพบในกรณีที่ทีมลงพื้นที่สํารวจ ซึ่งประเด็นนี้ควรตั้งทีมเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ
มติที่ประชุม : มอบ แพทยสาขาอายุรกรรม, ทีมวิชาการกลุมการพยาบาล และทีมควบคุมโรค
กลุมงานเวชกรรมสังคม รวมกันวิเคราะหสาเหตุ และหาแนวทางปองกันแกไข
2. สถานะการเงิน ณ เดือนธันวาคม 2560 โดย หัวหนากลุมงานการเงิน
กลุมงานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานการณทางการเงิน โรงพยาบาลพะเยา ณ เดือนมีนาคม
2561 ซึ่งมียอดเงินบํารุงคงเหลือ 70,261,461.49 บาท การเฝาระวังภาวะวิกฤต ระดับ 3 และขอเสนอผลการติดตาม
Planfin ตามเอกสารที่แนบ 1 นี้
สําหรับรายไดคารักษาเบิกจายตรงที่ไดไมตรงตามเปา ในที่ประชุม CFO โรงพยาบาลพะเยา ไดตั้ง
สมมุติฐานวา สาเหตุอาจเกิดจากจํานวน Visit ที่ลดลง และการลดมูลคาการใชยา ซึ่งจะมีการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงตอไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
3. การใชงบประมาณ, งบลงทุน โดย หัวหนากลุมงานพัสดุ
กลุมงานพัสดุ ขอรายงานผลการดําเนินการ งบลงทุน ประจําเดือน เมษายน 2561 รายละเอียด ตาม
เอกสารที่แนบ 2 นี้
มติที่ประชุม: มอบ รองผูอํานวยการฝายการแพทย เรงรัดคณะกรรมการกําหนดเสปก ใหทนั
ภายในเดือนเมษายน 2561 นี้ และมอบ หองคอม สราง Link กระบวนการทางพัสดุและการเงิน ใหผูบริหาร กลุมงาน
การเงิน และกลุมงานพัสดุ สามารถเห็นไดพรอมกัน และใหเรงรัดการทําสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อรับทราบ
๔.1 รองผูอํานวยการฝายการแพทย
๔.1.๑ ผลการดําเนินงาน One day surgery
ขอแจงวาโครงการ One day surgery ไดผานการประเมินแลว โดยการดําเนินงานของ
นายแพทยภาณุวัฒน ไตรธรรม และแพทยหญิงออยทิพย ฮั่นตระกูล จากการผานการประเมินครั้งนี้ ทําใหเราสามารถเรียกเก็บ
เปนเงินจํานวน 5,000 – 7,000 บาท ตอรายม หากมีการสงเสริมโครงการนี้ก็จะเปนแหลงรายไดหนึ่งที่สามารถหารายไดเขา
รพ.พะเยา เปนจํานวนมาก
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รองผูอํานวยการฝาย พรส.
4.2.1 งบพัฒนาบุคลากร P20 - P21
กลุมงาน พรส. ขอสรุป คาใชจายงบประมาณ ดานการฝกอบรม/ไปราชการ ณ ปจจุบัน หมวด
P21(ไปราชการ) ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 450,000 บาท คงเหลือ 356,006 บาท และ P20(ฝกอบรม) ไดรับการจัดสรร
ทั้งหมด 2,500,000 บาท คงเหลือ 1,349,980 บาท สําหรับงบ P21 ของกลุมภารกิจอํานวยการไดติดลบไปแลว จึงขอ
นําเสนอ เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบฯ ใหตรงความจําเปนกับทุกกลุม
/…ผูอํานวยการ
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ผูอํานวยการ : เนื่องจากการจัดสรรงบฯ ไดอางอิงจากปงบประมาณเดิม ซึ่งการจัดสรรนั้นยังไม
ตรงหมวดหมูมากนัก จึงทําใหงบประมาณของบางกลุมงานไมเพียงพอ คงตองมีการเกลี่ยงบประมาณจากกลุมงานที่เหลือมา
ชวยกลุมงานที่ติดลบ ในอีก 3 เดือนตอจากนี้ สําหรับระยะนี้ใหใชงบของกลุมบริหารไปกอน
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
๔.3 รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย
4.3.1 ประชาสัมพันธการติวสอบ ภาค ก ก.พ.
เนื่องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ไดจัดทําโครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม
เพื่อเพิ่มความรูในการสอบแขงขัน เพื่อเขารับราชการใหแกบุคลากร โดยจะจัดอบรมระหวางวันที่ 19, 20 และ 26
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมโรงพยาบาลเชียงรายฯ จึงขอประชาสัมพันธใหเจาหนาที่โรงพยาบาล ที่สนใจสามารถลงชื่อ
แจงความประสงคไดที่อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
มติที่ประชุม : ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ทราบโดยทั่วกัน
4.4 รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล
4.4.1 การใหบริการวันหยุดสงกรานต
สรุปยอดรับบริการผูปวยอุบัติเหตุในชวง 7 วันอันตราย วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561(ขอมูล
จากศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา) เกิดเหตุทั้งหมด 46 ครั้ง บาดเจ็บ 51 ราย เสียชีวิต 1 ราย และ ณ
ปจจุบันยังมีผูปวย Admit ในโรงพยาบาลพะเยา คงเหลือทั้งหมด 11 ราย
มติที่ประชุม : ชวงเทศกาลหยุดยาวใหเพิ่มการรายงาน ในภาพรวมเฉพาะโรงพยาบาลดวย
โดยมอบใหกลุมการพยาบาลกําหนดหัวขอใหชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น
4.4.2 สรุปผลการใหสวัสดิการอาหารแกเจาหนาที่ในวันหยุดสงกรานต
ตามที่คณะกรรมการฯ ไดมีมติใหคณะกรรมการจัดหาอาหารดําเนินการจัดหาอาหาร เพื่อเปน
สวัสดิการแกเจาหนาที่ที่อยูเวร ในชวง 7 วันอันตราย วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 นั้น จึงขอแจงใหทราบวา ไดใช
งบประมาณทั้งหมด 109,600 บาท สําหรับผลการตอบรับเรื่องรสชาติและปริมาณ นั้น ไดรับการตอบรับที่ดี
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4.3 Pitfall ดานการพยาบาล เรื่องการระบุตัว
ขอรายงาน Pitfall ดานการพยาบาล ที่พบในชวงที่ผานมา มีดังนี้ การระบุปายขอมือผิดระหวาง
แมกับบุตร, การสงลูกผิดคน และการรักษาผิดคน กลุมที่พบคือเด็กทารกแรกเกิด โดยกลุมการพยาบาลไดมีการแกไขปญหา
เบื้องตนเรียบรอยแลว หลังจากนี้จะมีการวาง Flow ใหรัดกุมและกําชับใหเจาหนาที่ใหตระหนักมากขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4.4 กิจกรรมสัปดาหวันพยาบาลสากล
สัปดาหวันพยาบาลสากล ไดกําหนดขึ้นในวันที่ 9 – 15พฤษภาคม 2561 โดยจะจัดขึ้นภายใต
หัวขอ Nurse: A voice to lead – Health is a Human Right ซึ่งทุกปเราจะใชพื้นที่บริเวณวัดศรีโคมคําในชวงเทศกาลยี่เปง
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมดวย เนื่องจากปนี้วันเวลาไมตรงกัน จึงไดเปลี่ยนเปนลานรานคาหนองระบู
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
1. ขออนุมัติสรางถนนและปรับภูมทิ ัศนหนาอาคารผูปวยนอก 6 ชัน้ โดย หัวหนากลุมงานบริหารทัว่ ไป
เนื่องจากการกอสรางอาคารผูปวยนอก 6 ชั้น ใกลจะเสร็จแลว ทางกลุมงานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอ
แผนการสรางถนนและปรับภูมิทัศนหนาอาคารผูปวยนอก 6 ชั้น เพื่อนําเขาแผนเงินบํารุงโรงพยาบาล ป2562 ซึ่งจะมีการ
กอสรางถนนคอนกรีตขนาด 8 เมตร 2 ชองทางจราจร ปรับปรุงภูมิทัศนลานเสาธง และกอสรางหอพระ โดยใชงบประมาณ
รวมทั้งหมดประมาณ 2,388,413.63 บาท
มติที่ประชุม : อนุมัตนิ ําเขาแผนฯ ป 2562 และใหมีการประชาสัมพันธรวมรับบริจาคในสวน
ของการสรางหอพระดวย
2. ผลการดําเนินการ Palliative Care โดย กลุมงานการพยาบาลชุมชน
เนื่องจากกลุมงานการพยาบาลชุมชน ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน Palliative Care ตามกรอบ
โครงสรางใหมนั้น ขณะนี้ไดดําเนินงานมาแลว 6 เดือน จึงขอสรุปผลการดําเนินงานการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่บาน ตาม
เอกสารที่แนบ 3 นี้
สําหรับประเด็นพิจารณานั้น มีประเด็นในเรื่องของแหลงที่มาของ Case และระบบการสงขอมูล
ระหวางทีม PCN ของกลุมการพยาบาล กับศูนย COC ของกลุมงานการพยาบาทชุมชน ที่พบวาผูปวยบางรายยังไมไดมีการสง
ตอมายังศูนย COC จึงทําใหไมสามารถคียในระบบฐานขอมูลสง สปสช. ได จึงขอเสนอในที่ประชุมฯ เพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหา
มติที่ประชุม : มอบกลุมการพยาบาล ทบทวนระบบการสงขอมูลที่มีอยูเดิมใหรัดกุม เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนของขอมูลตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ
ปญหาระบบบริการ
1. ทบทวน PCC โดย กลุมงานการพยาบาลชุมชน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายการพัฒนา PCC ใหไดเต็มรูปแบบภายใน 10 ป นั้น
ทางโรงพยาบาลพะเยารวมกับเครือขาย จึงไดวางแผนพัฒนา 5 ป ซึ่งขณะนี้ไดมีผลการดําเนินงาน ตามเอกสารที่แนบ 4 นี้
จากการประชุมกับเครือขาย พบวายังมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการยาที่มีปญหาอยู
พอสมควร เชน บัญ ชียาสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และการจัดสรรยาไมเพียงพอตามความตองการ ซึ่งทางกลุมงาน
เภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา ไดมีการวางระบบไวพอสมควรแลว อาจจะมีปญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ลงไปถึงผูปฏิบัติงาน
มติ ที่ ป ระชุม : นํ าประเด็ น บั ญ ชี ยาฯ เข าที่ ป ระชุ ม PTC โรงพยาบาลพะเยา ส วนประเด็ น การ
จัดสรรยานั้น ใหนัดประชุมกับเครือขายเพื่อวางระบบการนัดและการจายยาใหกับผูปวย
ปดประชุมเวลา ๑7.00 น.
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