รายงานการประชุม คณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจดานบริการรักษาพยาบาล (ครั้งที่ 6 )
วันจันทรที่ 19 กันยายน 2548 ณ หองประชุม 1 สํานักงานโรงพยาบาล
รายชื่อผูเ ขาประชุม
1. นพ.อุดม
2. นพ.กรีฑา
3. นพ.เรืองศักดิ์
4. นพ.วิชัย
5. นพ.กิตติพงศ
6. พญ.วาริชา
7. นพ.สรยุทธ
8. นพ.สุเชษฐ
9. นพ.ธนะรัตน
10. นพ.นิรันดร

ชมชาญ
ธรรมคําภีร
ลีธนาภรณ
ชี้เจริญ
เรียบรอย
เจนจินดามัย
วาสิกนานนท
ชินไพโรจน
บุญเรือง
เกียรติศิรโิ รจน

11. พญ.พรพิมล
12. พญ.กรัณฑรัตน
13. คุณเนาวนิตย
14. คุณโกสุมภ
15. คุณยุพิณ
16. คุณลักษมี
17.คุณพิชยา
18. คุณชุติมา
19. คุณจงดี
20. คุณเพ็ญนภา

พฤกษประเสริฐ
สุนทรพันธ
ทฤษฎิคุณ
หมูขจรพันธ
วัฒนสิทธิ์
สารบรรณ
ศรเลิศล้ําวานิช
แกวมี
มิ่งเมือง
เสงซาย

รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นพ.สุเมธ
พีรวุฒิ
6. นพ.สุธรรม
ปนเจริญ
2. นพ.ธวัช
ชาญชญานนท
7.นพ.บุญประสิทธิ์
กฤตยประชา
3. พญ.อรสา
หอรัตนาเรือง
8.พญ.วิไลวรรณ
วิริยะไชโย
4. นพ.ร.อ.วิชา
จรูญรัตน
9.ทพญ.ฉลอง
เอื้องสุวรรณ
10.นพ.วิรัตน
วศินวงศ
5. นพ.อุทัย
เกาเอี้ยน
ผูเขารวมประชุม
1. นพ.สุนทร
วงษศิริ
2. นพ.ธีรสาสน คีรีรัฐนิคม
สรุปผลการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 19 กันยายน 2548
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีขอแกไข ดังนี้
หนา 2 ขอ 2 บรรทัดที่ 13 และขอ 2.2 บรรทัดที่ 24 ขอแกไขผูปวย High Aim เปนผูปวย High End
หนา 3 บรรทัดที่ 15 รายละเอียด ดังนี้
1. NETWORK
- ภายใน
แนวนอน (ภายในภาควิชา/ระหวางภาควิชา)
แนวดิ่ง (ฝายบริหาร/คณะตาง ๆ/มหาวิทยาลัย)
- ภายนอก
โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข รอบนอก และโรงพยาบาล
อื่น ๆ
2. SYSTEM
ทํางานใหมาก เพื่อใหได output มาก /ระบบตองเร็วและ
ยืดหยุน
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3. RETHINK THE FUTURE

พิจารณาทบทวนใหรอบคอบวา ระบบที่คิดวาดีนั้น
ดีจริงหรือไม/แผนของโรงพยาบาลควรไปในทิศทางใด
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ประธานไดขอใหทีมพยาบาล นําเสนอ SWOT
analysis และรองคณบดีฝายเวชสารสนเทศ (นพ.ธีรสาสน คีรรี ัฐนิคม) นําเสนอความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สรุปไดดงั นี้
X SWOT analysis
คุณยุพิณ วัฒนสิทธิ์ ตัวแทนทีมพยาบาลนําเสนอความเห็นจากการระดมสมองโดยสรุปของทีมงานฝาย
บริการพยาบาล (ดังเอกสารประกอบการประชุม) -:
STRENGHT
Structure
- โครงสรางสวยงาม ไมแออัด
- คมนาคมสะดวก
- อยูใกลตางประเทศ
- Risk awareness
อุปกรณ
- ทันสมัย

WEAKNESS
Structure
- จุดรับบริการอยูหางกัน เชน หองตรวจ
- โครงสรางไมสนับสนุน/เอื้อเรื่องทรัพยากรสําหรับงานที่นอกเหนือ
งานประจํา

System
- ระบบบริหารตนทุนต่ํา
- พัฒนา program computer เพื่อใชในงานบริหาร/
บริการดวยตนเอง
- คาตอบแทนดี
- หนวย supportive เขมแข็ง
- การบริหารจัดการนาเชื่อถือตรวจสอบได
- เนนพัฒนาคน
- มีสภาพคลองทางการเงิน

System
- ไมเปน one stop service
- เขาถึงบริการยาก ขั้นตอนมาก
- การประสานระหวางทีมรักษามีนอย
- ขาดระบบติดตามผลการทํางานที่ชัดเจน
- การจัดระบบบริการหลายระดับ ทําใหผูรับบริการ
มองวาไมเทาเทียมกัน
- ผูรักษาเปน post-graduate มากกวาอาจารย

System
- มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

System
- งานซ้ําซอนปริมาณงานมาก
- การสื่อสารไมทั่วถึง
- ทํางานแบบ top down

Staff + Skill +Styie
- มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

Staff + Skill +Styie
- บุคลากรไดรับการ train ไมทันกับการเปดหนวยบริการ

- อุปกรณบางอยางคุณภาพไมดีเพราะเนนราคาถูก

2

- มีการพัฒนาตอเนื่อง
- ในภาวะวิกฤตทุกคนพรอมที่จะใหความรวมมือ
กับองคกร
- สรางศรัทธาใหผูรับบริการ
- มีความรูความสามารถเฉพาะทาง
- มีประสบการณการทํางาน
- กลาแสดงความคิดเห็น
- ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

- การ turn over มาก/ขาดอัตรากําลัง
- การถายทอดประสบการณของบุคลากรที่มีความเกงและชํานาญ ทําได
นอย เนื่องจากมีภารกิจมาก
- ขาดความรู/ทักษะดานวิจัย
-จิตสํานึกการทํางานรวมกันมีนอย
- ดูแลไมทั่วถึงไมเทาเทียม ดูแลเฉพาะสาย ก
- ขาดการดูแลขวัญและกําลังใจ
- แพทยผูเชี่ยวชาญมีนอย
- ความพึงพอใจตองานและความจงรักภักดีลดลง
- ความกาวหนาในงานยาก/ชา
- บุคลากรไมชัดเจนเรื่องพันธกิจ
- มีหลากหลายวิชาชีพ การทํางานยึดติดกับวิชาชีพ+หนวย
- เนนเงินเปนแรงจูงใจดานเดียว ขาดแรงจูงใจดานอื่นในการทํางาน
- คิดเรื่องเงินมากไปทําใหคนทะเลาะกัน
- ยังอิงระบบราชการมาก
- วัฒนธรรมองคกรมีแนวโนมเปลี่ยนจากการทํางานรวมใจ เปนแขงขัน
เพื่อคาตอบแทน
Strategy
- รวมมือกับชุมชนนอย
- องคกรขาดความเชื่อมโยงระหวางผูบริหารเดิมและผูบริหารใหม
Shared Values
- มุงงานมากกวาคน
- ชื่อเสียงศรัทธา สายสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ และโรงพยาบาลอื่น
ลดลง

Strategy
- มีการวางแผนที่ชัดเจนระยะยาว 5 ปและระยะสั้น
2 ป
- มีการนําระบบ TQA HA มาพัฒนาองคกรโดย
บุคลากรมีสวนรวม
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OPPORTUNITY
- มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ สามารถปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการที่เปนรูปแบบของตนเอง
(ที่คิดวาระบบบริหารราชการไมดี)
- การสรางบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางทุก
สาขา
- มีผูปวยโรคยากและซับซอนใหศึกษาพัฒนา
ความรู
- การปรับเปลี่ยนนโยบายระบบบริการสุขภาพที่
เนนการสงเสริมมีทุนถามี project , สรางระบบ
refer
- สรางรายไดและความรูจากการเปนศูนยฝกอบรม
- ใกลตางประเทศมีวัฒนธรรมหลากหลาย ผูมารับ
บริการสะดวกกวากทม.
- สรางระบบรองรับสถานการณตาง ๆ (พัฒนางาน)
รวมทั้งการยายแรงงานตางชาติ
- ภาวะเงินเฟอ ประชาชนมีเงินนอยลงอาจกลับเขา
รักษาในรพ.ของรัฐมากขึ้น

THREAT
- คณะ/รพ.ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหไดรับสวัสดิการไมเทา
กระทรวงสาธารณสุข
- การออกนอกระบบบุคลากรรูสึกไมมั่นคง
- รพ.เอกชนเปดหลายแหง ปตตานีเปดรร.แพทย ศูนย excellence center
ของกระทรวงสาธารณสุข ทําใหเสียลูกคาเพราะเรามีขั้นตอนมากกวา
เอกชน/ขาราชการเบิกคารักษาไดนอยกวารพ.สาธารณสุข
- การเก็บคารักษาไดไมตามเปา
- คาตอบแทนที่เอกชน/สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
- การฟองรองมากขึ้น/คาดหวังมากขึ้น
- สถานการณในภาคใตทําใหแพทย นักศึกษาแพทย บุคลากร ผูปวย ที่
อื่นไมอยากมา
- บุคลากรตามเทคโนโลยีไมทัน
- บุคลากรที่เคยเปนกําลังสําคัญดานความรู ความสามารถทางการรักษา
การบริหาร กําลังจะเกษียณ

Vision เปน Excellence center ในประเทศไทย
Mission
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ OPD ใหเพิ่มขึ้น
• บริหารประสิทธิภาพการรับผูป วย referred
• พัฒนาอุปกรณใหทันสมัย + คุมทุน
• พัฒนาบุคลากรใหความรูดานวิชาชีพ
• สรางองคความรูจากการทํางาน + เผยแพรวิชาการ
• เตรียมบุคลากร (succession plan) เพิ่มเปนชํานาญการ เชี่ยวชาญ + การบริหาร
• พัฒนาคุณภาพของตัวชี้วดั ใหไวตอการบริหารจัดการทั้งดาน Competency ของบุคลากร และผล
การดําเนินงาน
• สรางความรวมมือตอชุมชนและ รพ.ในภาคใต
• สรางเครือขายกับตางประเทศในการแลกเปลีย่ นความรูและเทคโนโลยี
• พัฒนาคุณภาพของการประชุม + ฝกอบรม
• จัดระบบงานใหเอือ้ ตอการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
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Y รศ.นพ.ธีรสาสน คีรีรัฐนิคม นําเสนอแนวคิดเทคโนโลยีดานการรักษาพยาบาล / คอมพิวเตอรและแผนพัฒนา
สารสนเทศ ใน 5 ปขางหนา

2.1 Global Technology Revolution

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
แผนพัฒนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2549-2554 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. พัฒนาระบบ Hospital information system ใหครอบคลุมการบริการทุกดานและตอบสนองตอทุก
ตัวชี้วัด
2. พัฒนาโปรแกรมใหตอบสนองตอการตัดบัญชีทางอิเลคทรอนิกส
3. พัฒนาฐานขอมูลใหตอบสนองตองานวิจัย (database file)
4. พัฒนาประวัติผูปวยในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
5. มีความพรอมที่จะเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น
6. สรางชุมชน cyber ของโรงพยาบาล และใช web อํานวยความสะดวกตองานบริการ รวมถึงการเพิ่ม
คุณคา
7. พัฒนาระบบ Hospital information system ไปสูเชิงพาณิชย
ที่ประชุมเสนอความเห็นและมุมมองในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. แผนงานในสวนของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองตอการตัดบัญชีทางอิเลคทรอนิกส ควร
จะตองรีบดําเนินการ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลไดนําระบบอิเลคทรอนิกสเขามาควบคุมการดําเนินการ
ดานการเงินคอนขางมาก เชน การจัดซื้อระบบ E-auction , ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐ GFMIS
2. การสื่อตัวบุคคลดวยระบบ Biometic identification เชน scan ลายนิ้วมือ/โครงสรางมือ อาจ
จําเปนตองนํามาใชในอนาคตอันใกล เมื่อตนทุนต่ําลงกวานี้
3. การจัดการฐานขอมูลสิทธิในการรักษาพยาบาลผูปวย ควรเปนระบบเดียวกัน
4. ควรพัฒนาระบบเวชระเบียนจนสามารถ Paper less
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5. การจัดการฐานขอมูล ระบบ HIS ในอนาคตควรตองพิจารณาวา ผูบริหารตองการขอมูลอะไรบาง

ในการบริหารงาน และทําอยางไรใหระบบมีความสะดวกกับผูใชงานภายใน และภายนอก และควร
เตรียมพรอมสําหรับการเชื่อมตอขอมูลภายนอก
ประธานคณะทํางานฯ ขอใหคณะทํางานฯ แตละทาน ชวยทบทวน Mission ของโรงพยาบาล เพื่อนํามา
หารือกันในครัง้ ตอไป ซึ่งนัดประชุมในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1
สํานักงานโรงพยาบาล
พิชยา ศรเลิศล้ําวาณิช / ชุติมา แกวมี
จงดี มิ่งเมือง / เพ็ญนภา เสงซาย
บันทึกรายงานการประชุม

นพ.อุดม

ชมชาญ

ตรวจ/แกไขรายงานการประชุม
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