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รายงานการประชุมประจาเดือน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 8/2559
ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
- ตามเอกสารลงรายมือชื่อแนบท้ายรายงานนี้
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
ประธาน กล่าวทักทายที่ประชุม และ
1. ยืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชเป็นเวลา 1 นาที
2. ชมวีดีทัศน์ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรายงานกิจกรรมสาคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
4. รองผู้อานวยการด้านปฐมภูมินาพายืดเยียดออกกาลังกายในห้องประชุม
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ผู้อานวยการ รพ.)
1.1. วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ตรงกับเสาร์ อาทิตย์ จะมีแพทย์อาสา แพทย์เฉพาะ
ทาง จากโรงเรียนแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากสถาบันต่างๆ มาร่วมมือกันตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะโรค
ยากๆ และตกค้างอยู่ รักษาไม่ได้ ในพื้นที่ปราจีนบุรี ที่เป็นห่วงเลยคือคนไข้จะไม่มี บางทีหมอมาเกินคนไข้ ต้อง
ช่วยการคัดเลือกคนไข้มารับการรักษา 13-14 พ.ค.60 ให้ทุกคนขึ้นมาช่วยกัน ร่วมกันทางานดูแลชาวบ้านตาม
โครงการแพทย์อาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย ของนักศึกษา
หลั ก สู ต รธรรมาภิ บ าลผู้ บ ริ ห ารทางการแพทย์ ร ะดั บ สู ง รุ่ น ที่ 1 -5 สถาบั น พระปกเกล้ า จะมี ก ารเชิ ญ
นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน ในวันที่ 14 พ.ค.60 ผมมอบรองแพทย์ และ หมอชาติชาย รองผู้อานวยการทุก
ท่านเป็น แกนหลักในการเตรียมการ และดาเนินการร่วมกับคณะแพทย์ที่จะมาเป็นแพทย์อาสา กับสถาบัน
พระปกเกล้ า และส่ ว นกลาง อาจมีการลงพื้ นที่อีกเรื่อยๆ เพื่ อส ารวจสถานที่ ส่ วนการมาพัก จะนอนพั กที่
โรงแรมทวาราวดี ดั บ เบิ้ ล เอสนั บ สนุ น ฟรี ทั้ งหมด มี การเลี้ ยงอาหารประชาชนฟรี น่ าจะมีผู้ ป่ ว ยไม่ต่ ากว่า
10,000 คน จะมีการตรวจรักษาล่วงหน้า ไม่ได้มาตรวจรักษาวันที่ 13-14 เท่านั้น ในหลายๆพื้นที่ ก็ขอความ
ร่วมมือพวกเราทุกคนด้วยน่ะครับ
1.2. จากการที่ได้รับ มอบหมาย จากกระทรวงสาธารณสุ ข ในการต้อนรับนายกรัฐ มนตรี
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภั ย ภู เบศร พร้ อ มคณะ ได้ ไปจั ด นิ ท รรศการสมุ น ไพรและการแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เบศร ต้ อ นรั บ ท่ า น
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ท์ โอชา นายกรัฐ มนตรี ซึ่งเดิ นทางมาประชุม หั ว หน้ าส่ ว นราชการระดับ กระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทย ได้ตั้งงบประมาณ 100 กว่าล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ แจ้งเพื่อทราบ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทยมูลค่า 100 กว่าล้าน ให้กับพื้นที่ใน จ.ปราจีนบุรี ณ พื้นที่บางเดชะ ตรงนั้นจะเป็นประตูเมืองเข้าสู่
จ.ปราจีนบุรี
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1.3. กิจกรรมแปลอักษรแสดงความอาลัย และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บภาพไว้ให้ดี เป็นความทรงจา
ที่ดี ทุกฝ่ายทาได้ดี ขอบคุณพี่เล็กเพ็ญศรี และแกนนาด้วยทาได้ดีมาก
1.4. กิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ ,กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทาความสะอาด
ปรับ ภูมิทัศน์ ภ ายในโรงพยาบาล , กิจ กรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่และถือศีล 8 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสคล้ ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุ ข
(27 พ.ย.59)
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
1.5 เรื่องจากกรมการจังหวัดปราจีนบุรี (รองวิเชียรฯ มอบหมาย หน.กลุ่มงานบริหาร)
- กรณีการเกิดสาธารณภัยทุกประเภทภายในจังหวัดปราจีนบุรี (War room ICS
prachinburi) ผวจ.ได้วางแนวทางปฏิบัติกรณี ที่เกิดสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล ให้มีการ
จัดตั้งกองบัญชาสถานการณ์ ics post สาหรับในเวลาราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปรวมกันที่
ห้องทางานผู้ว่าราชการจังหวัด , สาหรับนอกเวลาราชการ ให้หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปรวมตัวกันที่ จวนผู้ว่า
โดยผู้ที่เข้าร่วม หากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าง ให้ส่งตัวแทนที่สามารถตัดสินใจ และพอรู้เรื่องวิธีการจัดการใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไปร่วมด้วยทุกครั้ง , ประธาน หากช่วงที่เกิดเหตุ ผอ.ไม่ว่าง ให้ หมอชาติชาย หรือ รอง
วิเชียร ไปแทน ส่วนท่านรองฯ พนม ต้องอยู่แถลงข่าวที่ รพ.
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
1.6 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้อานวยการ รพ.)
- หน่วยแพทย์ พอ.สว. จ.ปราจีนบุรี ณ โรงเรียนประจันตราษฎรอารุง ในวันที่ 8
ธ.ค.59 รถ EMS ไปตั้งแต่ 07.00 น. ผอ.จะเดินทางไป 9.30 น. ท่านเสด็จ 14.00 น. เตรียมห้องพิเศษ 3
ห้ อง เตรี ย มหมู่ เลื อ ดส ารอง กรณี เกิ ดเหตุ ฉุ กเฉิ น ดู เรื่อ งความปลอดภั ยด้ ว ย มีที ม หมอไปร่ว มตรวจรักษา
ประชาชนด้วย เสด็จมาครั้งนี้เปลี่ยนจากร้องเพลงเป็นสวดมนต์ เสื้อ พอ.สว.ไม่ต้องติดโบว์
- เรื่องงบลงทุนปี 2560 ลงนามในสัญญาจ้างสาหรับวงเงินต่ากว่า 2 ล้าน ภายใน
30 พ.ย.59 ขณะนี้ รอส่งมอบของ และการจ้างวงเงินเกิน 2 ล้าน ภายใน 30 ธ.ค.59 ของ รพ.เจ้ าพระยา
อภัยภูเบศรผ่านเรียบร้อยดี
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ในระดับ รพ.สต. ในเรื่องค่า
สาธารณู ปโภค ให้ ดาเนิน การตามมติที่ประชุม คปสจ. ซึ่งทาง รพ.ก็ดาเนินการอยู่ ส่วนรายละเอียดให้ ดูใน
ระเบียบวาระการประชุม
- กาหนดการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (11-13 มค.60)
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ครั้ งที่ 8/2559 วัน อั งคารที่ 26 ธัน วาคม 2559 เวลา 13.00 น-16.30 น. ณ
ห้องประชุมพญายอ รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
มติที่ประชุม..............................รับรองรายงานการประชุมไม่มีแก้ไข..................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- หมอชาติชาย สรุปยอดผลการติดตามการชาระค่ารักษาพยาบาล รพช.ใน จ.ปราจีนบุรี
ยอดค้าง 50 % แรก รวม 17,190,935.29 บาท ส่วนใหญ่จ่ายครบหมดแล้ว เหลือ ที่ รพ.กบินทร์บุรี ยัง
จ่ายไม่ถึง 10 % ค้างอยู่ 7,244,600.51 บาท และประจันตคาม ค้างอยู่ 38,889.87 บาท ซึ่งในที่ประชุม
นัดชาระภายใน 30 ต.ค.59 ส่วน 50 % หลัง ซึง่ ยังไม่เร่งรัดกาหนดให้จ่าย แต่มี รพ.บ้านสร้าง จ่ายมาแล้ว
รพ.ยินดีรับไว้ รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่างนี้
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- นายณัฐวุฒิฑ์ รายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงห้องพิเศษ ขณะนี้ดาเนินการที่ชั้น 3 , 4 ,
5 ณ ตึก 75 ปี ซึ่งชั้น 4 , 5 เสร็จแล้ว เหลือชั้น 3 ดาเนินการไปแล้วประมาณ 50 % รวมดาเนินการในเฟส
แรกจานวน 33 ห้อง แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ยังขาดอุปกรณ์ภายใน คือ ทีวี ตู้เย็น และเตียง VIP
- หมอชาติชาย การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป้าหมาย คือ Digital Hospital ความหมายคือ
โรงพยาบาลที่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีกว่า ในขณะที่ควบคุมต้นทุนของการจัดการได้เป็นอย่างดี เป้าหมาย
ภายใน 5 ปี จะมี ก ารด าเนิ น การ 3 Step ดั งนี้ 1 Smart Hospital , 2 Green Hospital , 3 Paperless
Hospital โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) เพื่อสร้างความเป็นเลิศใน
การบริหารและบริการสุ ขภาพ จะมีการสร้าง อภัยภูเบศร Mobile Application และระบบสารสนเทศที่มี
มาตรฐาน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 สิ่งทีต่ ้องทราบและสื่อสาร
ต่อๆกัน คือ นโยบายจากรองปลัดสุวรรณชัย “ปีนี้เป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูล ข้อมูลที่ดีต้องช่วยกันทา” นโยบาย
ท่านผู้อานวยการ “ให้เน้นการพัฒนาระบบ IT และการส่งออกข้อมูล” และในปีหน้า รพ.จะมีโครงการแพทย์
อาสาเฉพาะทางเคลื่อนที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 จะมีคนไข้มาใช้บริการมากขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ง
จะทาให้ผู้มารับบริการ/วัน เพิ่มขึ้น 6-7 เท่า จาเป็นจะต้องเตรียมการรองรับเรื่องระบบ IT ซึ่งจุดเน้น ในปี
2560 เรื่ อ ง IT มี 3 เรื่ อ ง คื อ Hospital Data Center , 43 และ 50 แฟ้ ม , Network และ Wi-Fi +
Security โดยเรื่อง 43 แฟ้ม เดือน พย. รพ.ส่งได้ 30 แฟ้ม ส่วน ธค. ส่งได้ 35 แฟ้ม ซึ่งแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จาเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินส่งได้ครบทุกแห้ม แฟ้มที่เพิ่มขึ้นมา 5 แฟ้ม คือ WOMEN, DISABILITY, ANC,
PRENATAL, POSTNATAL ที่ เพิ่ มขึ้น มานี้ เพราะ จนท.IT ช่วยคีย์ ย้อนหลั งให้ ตอนนี้ความถูกต้องของการ
ส่งออกข้อมูลอยู่ที่ 99.9 % สิ้นเดือนธันวาคม จะได้เพิ่มอีก 7 แฟ้ม ก็จะเป็น 42 แฟ้มในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ เรื่อง
คุณ ภาพข้อมูล ในช่ว งเดือนที่ผ่ านมา สิ่ งที่ท ากับสิ่ งที่เป็ นไม่ สอดคล้ องตรงกัน ตัวอย่างเช่น สุ ขภาพผู้ ห ญิ ง
(Woman’s Health) ตัว ชี้ วัด คือ ร้ อยละหญิ งตั้งครรภ์ ได้รับ การฝากครรภ์ ครั้งแรกก่ อนหรือ 12 สั ป ดาห์
เป้ าหมาย KPI กระทรวง ตั้งไว้ 60 : 1,000 ผลงานจริง (Manual) = 48 : 1,000 ส่วนผลงานตาม HDC
= 23.38 : 1,000 เพราะอะไรถึงไม่เท่ากัน ได้พูดคุย ปัญหานี้กับ รองพิสิฏฐ์ มีหลายสาเหตุ เช่น คนไข้ส่วน
ใหญ่ไม่ได้มา ANC ครั้งแรกที่ รพ. ไป ANC ที่ รพ.อื่น คลินิกบ้าง แล้วมาคลอดที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ฉะนั้น ANC ก่อน 12 สัปดาห์ก็จะหายไป ซึ่ง เป็นเหตุผลเชิงจากการจัด ระบบบริการ ไม่ใช่ปัญหาจากระบบ
ข้อมูล Data management จาเป็นต้องให้ทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ปัญหา ตัวอย่างอีกข้อ
เช่น ข้อมูลน้าหนัก ส่วนสูง ความดัน จะมี ตัวชี้วัดตัวหนึ่ง คือ ร้อยละความดัน ที่ควบคุมได้ มีคนไข้ 4 แสน
แต่คีย์ข้อมูล ไม่ครบถ้วน 2 แสน โดยขาดการคีย์ข้อมูล น้าหนัก ส่วนสูง ความดัน จึงทาให้ ตัวชี้วัดนี้ไม่ผ่าน
ในปี 2559 รองปลัดสุวรรณชัยเร่งให้แต่ละจังหวัดคีย์ข้อมูลส่วนนี้ให้ครบสมบูรณ์ อีกประเด็น คือ ร้อยละของ
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การบริการแพทย์แผนไทย ก็เกิดจากการคีย์ข้อมูลที่ผิดพลาด อ่านลายมือ สื่อสารกันไม่ดี ทาให้ข้อมูลน้อยกว่า
ความเป็ นจริง ทั้งนี้ข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ ต้องช่วยกัน ทา สิ่งที่ต้องช่วยกันทา คือ 1. ตั้ง Case Manager /
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ข้ อ มู ล รายโรค/รายกองทุ น /รายตั ว ชี้ วั ด 2. ศึ ก ษา Template ตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวงและ
โรงพยาบาล 3. กาหนดเป้าหมาย 3 ข้อ 1) ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กาหนดโดยกระทรวง 2) ผลงานที่ทาได้จริง
(ระบบ Manual) 3) ผลงานใน HDC จังหวัดปราจีนบุรี 4. ศึกษาการไหลของข้อมูล (Data Flow) 5. ตามรอย
การไหลของข้อมูลเพื่อหา Pitfall หรือ Error ของข้อมูล (Data Round) 6. ปิด Gap ตาม Pitfall หรือ Error
ที่ค้น พบ ซึ่งขณะนี้ ส ามารถติดตามข้อ มูล ได้จ าก Health Data Center ใน 3 ระดั บ คือ ระดับ ประเทศ ที่
http://hdcservice.moph.go.th/ , ระดับ เขต ที่ http://zone6.cbo.moph.go.th/phi/ , ระดับจังหวัด ที่
http://203.157.102.125/, ส่ ว นระบบ Infrastructure : เป้ าหมาย = ปลอดภั ย เสถียร เข้าถึงได้ ง่าย
อยากจะให้มีการพัฒ นาระบบป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าสารอง และ
ไวรัส แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทาง IT จะดาเนินการ ตรวจสอบ
Virus computer ทุกเครื่องในโรงพยาบาล (505 เครื่อง) ดาเนินการ Format เครื่องที่ติดไวรัสทั้ง Drive C
และ D กาหนดนโยบายการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้ามทาการ Download และการติดตั้ง Software เอง หาก
ต้ อ งการโปรแกรมอะไรให้ ติ ด ต่ อ งาน IT ห้ ามย้ ายเครื่ อ ง/สลั บ เครื่อ งหรือ เปลี่ ย นเครื่อ ง Computer ห้ า ม
Download หรือลงโปรแกรม กรณีจะ Download /ลงโปรแกรม ให้ทาเรื่องขออนุญาตท่านผู้อานวยการ (ผ่าน
รองผอ. ฝ่ายการแพทย์ ให้เก็บข้อมูลที่ Save ไว้ในคอมพิวเตอร์ใน Disk /USB/ External Hard disk ภายใน
วัน ที่ 10 ธั น วาคม ห้ ามเสี ย บ USB/External Hard disk ระหว่ างวั น ที่ 6-20 ธั น วาคม ให้ ค วามร่ว มมื อ
เจ้าหน้ าที่ศูน ย์ข้อมูลในการสารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้งาน IT ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อและ
พัฒนาระบบ Infrastructure ดังนี้

ประธาน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานอานวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ด้วย ซึ่ง
งบประมาณที่ขอสนับสนุน 4,520,000 บาท ประธานให้ใช้เงินประกันสังคม ซึ่ง หมอพิสิฎฐ์ รายงานว่ามีเงิน
อยู่ป ระมาณ 1,221,800 บาท ประธาน ขอมติเห็ นชอบจากที่ประชุม โดยจะเอาเงินส่วนนี้ไปดาเนินการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (1) และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 50 ตัว (2) รวม 1,220,000
บาท โดยคอมพิวเตอร์ 50 ตัว จะเอาไปทดแทนเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่เช่าบริษัทเอกชน ซึ่งจะหมดสัญญา ใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม....รับทราบ เห็นชอบอนุมัติเงิน ประกันสังคมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
เสนอในวงเงิน 1,220,000 บาท ส่วนรายการที่เหลือ (3,4) อนุมัติในหลักการ หาแหล่งเงินอีกครั้ง......
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คุณเพ็ญศรี เงินทอง แจ้งแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ลง
CUP นาดี รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ และรอบที่ 2 14-16 มิถุนายน 2560 ทางงานยุทธ์ได้แจกเอกสารตัวชี้วัดและ
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากรองผู้อานวยการทุกท่าน และ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติใน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2560 ของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ประธาน การจัดทาโครงการ ให้ทุกกลุ่มงาน
เขียนโครงการเสนอ ผอ.เพื่ อลงนาม ขออนุมัติจาก นพ.สสจ. อีกครั้ง โดยมอบ หมอชาติชาย ควบคุมกากับ
แหล่ งเงิน ของแผนงานโครงการของทุ ก กลุ่ ม งาน พยายามให้ ใช้ เงิน งบประมาณเป็ นหลั ก เงิน บ ารุงใช้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะได้ไม่กระทบกระเทือนสถานะเงินบารุง ของ รพ.และขอรายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ทุกตัวด้วย ให้พี่แคทรียา ช่วย ผอ.ติดตามกากับแผนงานตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะ ตัวชี้วัดหลักตาม PA ช่วยกากับ
ทุกโครงการทุกแหล่ งเงิน ให้ ป ฏิ บัติ เป็ น ไปตามแผนงานโครงการด้ วย จะได้ เกิด ความเป็น ธรรม ไม่ ให้ ล่าช้ า
โดยเฉพาะงบที่ เกี่ย วข้อ งกับ การอบรม ให้ รี บ ดาเนิ น การให้ แล้ วเสร็ จ โดยเร็ว หมอชาติ ช าย สรุป แผนงาน
โครงการ ในปี 2560 มีแผนงานโครงการทั้งสิ้น 130 โครงการ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีวงเงินรวม
จากทุกแหล่งเงินทั้งสิ้น 21,556,320 บาท ภาระเงินบารุงอยู่ที่ประมาณ 15 ล้าน คุณเพ็ญศรี ส่วนงบลงทุน
งบค่าเสื่อม ทาง รพ.ได้รับจัดสรร 13,017,830.45 โดย CUP เมือง เสนอคาของบลงทุนภายใน 8 ธ.ค.59

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
............................................ไม่มี............................................................................................................................
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ จากรองผู้อานวยการ / ฝ่าย / กลุ่มงาน
5.1.เรื่องจากรองฯ ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (นพ.มกร ลิ้มอุดมพร)
- การประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC รพ.ผ่านเอกสารรอบแรก แต่ตกเกณฑ์ตอน
ประเมินพื้นที่ โดยยังไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานเนื่องจากมีการบริการที่สะดวกเฉพาะงานผู้ป่วยนอก ไม่ครอบคลุม
งานผู้ ป่ ว ยใน และทั้ ง รพ. ไม่ มี งานบริ ก ารที่ อ ยู่ น อกเหนื อ ภารกิ จ ของ รพ.จากหน่ ว ยงานภายนอกแบบ
One stop service เช่น การจดทะเบียนเกิด แจ้งตาย ภายใน รพ. ต้องจัดตั้งระบบโทรศัพท์ Call center ให้
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พร้อมใช้งาน ให้มีเจ้าหน้าที่รับสายที่สามารถตอบข้อมูลบริการพื้นฐานทุกด้านของ รพ.ได้อย่างสะดวก และมี
การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ส่งประเมินอีกรอบภายในเดือนมกราคม , คัดกรองเอกสารส่งประกวดเดือน
กุมภาพันธ์, ถ้าผ่าน คณะกรรมการจะลงประเมิน เดือนมีนาคม-มิถุนายน, ประกาศผล เดือนสิงหาคม, มอบโล่ห์
ศูนย์ราชการสะดวก เดือนกันยายน 2560 ถ้าได้รางวัลศูนย์ราชการสะดวกจะเป็นมาตรฐานทาให้ประชาชนผู้
มารับบริการเกิดความมั่นใจในการบริการได้เป็นอย่างดี
- เปิดตัวภูเบศมาสคอต เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการทากิจกรรมของ รพ.
- การพั ฒ นาคุณ ภาพ งาน HA Reacc-3 เตรียมประชุม ที มน าด้านคุณ ภาพ ทุ ก
เดือน ประชุมติดตามความก้าวหน้า ประชุม 2 เดือนครั้ง ติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ และการพัฒนา
ตามมาตรฐาน ติดตามงานที่ ผู้อานวยการมอบหมาย หรือเรื่องสืบเนื่อง การดาเนินการ Leadership round
แบ่งสามสายเยี่ยมหน่วยงาน 2 เดือนครั้ง สลับกับการประชุมติดตามความก้ าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค
ส่งเสริมการพัฒนาในระดับหน่วยงาน (Unit optimization) เข้าร่วมโครงการ THIP ขอรับรองคุณภาพรายโรค
stroke เป็นโรคแรก มีโครงสร้างในการร่วมดาเนินงานจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง มหกรรมคุณภาพ จัดเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 , ปีหน้ามีโครงการหน่วยงานติดดาว ให้คะแนนหน่วยงานจัดกลุ่ม ด้านบริหาร ประเมินจาก
KPI ของหน่ว ยงาน ตาม Service profile สอดคล้ อง ร.พ. และปัญ หาหน่วยงาน ด้านบริการ ประเมินจาก
ความพึงพอใจผู้ รับ บริการ ผู้รับ ผลงาน ข้อร้องเรียน พึงพอใจลู กค้าภายใน ด้านวิช าการ ประเมินจาก การ
ทบทวน 12 กิจ กรรม , CQI , R2R , นวัตกรรม , งานวิจัย ในปี 2560 จะมีคณะกรรมการ การให้ ทุน ที่
เข้มข้นขึ้น และจะส่งประกวดในโอกาสต่อไป , การสร้างขวัญกาลังใจ จะทาเสื้ออภัยภูเบศร 1,700 ตัว เสร็จ
ประมาณ มิ.ย. 60 กิจกรรมเพลงของพ่อ ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วง : ธ.ค.59 - ม.ค.60
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
5.2.เรื่องการพัฒนาศักยภาพงานศัลยกรรมและการผ่าตัดเล็ก (นพ.ศิริพงษ์ ปิติพร)
- แผนกศัลกรรมและผ่าตัดเล็ก ขอดาเนินการย้าย โดยขอใช้พื้นที่แผนกอายุรกรรม
ชาย เพื่อพัฒนาเป็นแผนกศัลกรรมและห้องผ่าตัดเล็ก เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่สาหรับการผ่าตัด ให้เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดความแออัด สามารถรองรับจานวนผู้รับบริการด้านศัลยกรรมที่เพิ่ มขึ้น สร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยมาบริจาคเงินเพื่อซื้อโคมไฟผ่าตัด จานวน 500,000 บาท
มติที่ประชุม................................รับทราบอนุมัติให้ดาเนินการ...............................
5.3.เรื่องจากรองฯ ฝ่ายการพยาบาล (นางเพ็ญศรี ดารงจิตติ)
- กิจกรรม 5 ส. 30 ม.ค.60 Open House โดย 31 ธ.ค.59 อาจารย์ชาญชัยจะมา
ประเมิน ENV ภายนอกให้ก่อน ประธาน ผวจ.ให้ present 5 ส. ที่ศาลากลาง ให้ทุกหน่วยงานในปราจีนบุรี
ทา 5 ส.และให้มีหลักฐานการพัฒนาด้วย และนาเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัด
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
.......................................ไม่ม.ี .......................................
ปิดประชุมเวลา 16.13 น.
(ลงชื่อ)............ณัฐวุฒิฑ์ จาอยู่..............ผู้จด-พิมพ์ รายงานการประชุม

