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รายงานการประชุมประจาเดือน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 8/2560
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
- ตามเอกสารลงรายมือชื่อแนบท้ายรายงานนี้
เรื่องก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
ประธาน กล่าวทักทายที่ประชุม และแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาล ที่ได้รับรางวัล
และสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- วัน ที่ 21 กัน ยายน 2560 นพ.มกร ลิ้ มอุดมพร รองผู้ อานวยการด้านพัฒ นาระบบ
บริการสุขภาพและคณะทีมงาน เข้ารับ มอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจาปี 2560 จากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
- วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับรางวัล ประเภท
องค์กร ทีท่ าคุณประโยชน์ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมี นพ.พนม สุทธิรัตน์ รอง
ผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ ได้เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้ จากนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีและในเวทีเดียวกัน คุณสุวพัชร อินทฤทธิ์
ได้รับรางวัลประเภท บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจาปีง บประมาณ 2560 ซึ่งได้รับ
โล่เชิดชูเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เช่นเดียวกัน
- วั น ที่ 27 กั น ยายน 2560 ศู น ย์ ฝึ ก อบรมอภั ย ภู เ บศร เดย์ สปา โดย ภญ.สุ วั จ นา
ตั้งความเพียร เภสัชกรชานาญการ และทีมงาน อภัยภูเบศร เดย์ สปาเข้ารับมอบรางวัลอุต สาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้ งที่ 11 ประจาปี 2560 ประเภทรางวัล การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
จากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยาม
พารากอน
และ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารรายงาน กิจกรรมสาคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา โชคดารงสุ ข ข้าราชการพลเรือน พ้นจากตาแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2560ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน ๑๐ ราย ดังนี้
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๑. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย พ้นจากตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
๒. นายเกี ย รติ ภู มิ วงศ์ ร จิ ต พ้ น จากต าแหน่ ง รองปลั ด กระทรวง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๓. นางประนอม ค าเที่ ย ง พ้ น จากต าแหน่ ง รองปลั ด กระทรวง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔. นายสมศั ก ดิ์ อรรฆศิ ล ป์ พ้ น จากต าแหน่ ง รองปลั ด กระทรวง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
๕. นายมรุ ต จิร เศรษฐสิ ริ พ้นจากตาแหน่ง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
๖. นางพรรณพิมล วิปุลากร พ้นจากตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
๗. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ พ้นจากตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
๘. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ พ้นจากตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
๙. นายบุ ญ ชั ย ธี ร ะกาญจน์ พ้ น จากต าแหน่ ง สาธารณสุ ข นิ เ ทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ)สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
๑๐. นายเจษฎา ฉายคุ ณ รั ฐ พ้ น จากต าแหน่ ง สาธารณสุ ข นิ เ ทศก์ (นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ)สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
4. นายสุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
1.2. เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6
นพ.ชาติชาย : แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี และคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561) ประเด็นหลักมีอยู่ 2 เรื่อง คือ จุดเน้น
ของปี 2561 และ PA ของท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปีนี้มีการปรับตัวชี้วัด ลดลงเพื่อลดความ
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ซ้าซ้อนต่างๆ วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี มีพันธกิจ คือ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เป้าหมาย คือ
ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้ าหน้ า ที่มี ค วามสุ ข มากยิ่ งขึ้ น ค่า นิ ย ม คื อ MOPH : Mastery, Originality, People
Centered and Humility.
แผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ค ว า ม เป็ นเ ลิ ศ 4 Excellence คื อ 1 . Prevention & Promotion
Excellence 2.Service Excellence 3.People Excellence 4.Governance Excellence ซึ่ ง ปี นี้ เ น้ น
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และต้องตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ให้ได้ ในปีนี้เพราะเป็น PA
ของปลัดกระทรวงฯ ฝากท่านรองพิสิฎฐ์ครับ
ยังคงเน้น PCC เหมือนเดิม ในปีนี้ต้องเปิด PCC แห่งที่ 2 ให้ได้ และ PCH : การแพทย์ฉุกเฉิน
หรื อ ER คุ ณ ภาพ การเปิ ด บริ ก าร One day surgery การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ส มผล Green and Clean
Hospital การเงินการคลัง และเรื่องวัณโรค (Tuberculosis) ตามลาดับ ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่เขตจะเข้ามา
ตรวจเป็นหลักในปีนี้ ก็ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
ประธาน : ในเดื อ นตุ ล าคม ให้ ป ระชุ ม CUP ให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว และอาจจะต้ อ งเชิ ญ
นายอาเภอมาประชุมด้วย ฝากท่านรองพิสิฎฐ์ประสานเรื่องการประชุม ร่างคาสั่ง ด้วยครับ
เรื่อง วัณโรค (Tuberculosis) ให้ท่านรองพิสิฎฐ์ ทาสรุปมานาเสนอในที่ประชุมด้วยครับ
เรื่อง One day surgery มอบหมายท่านรองแพทย์พนมและ นพ.ชาติชาย ช่วยกันเซ็ททีมงาน
และดูว่าทางกระทรวงให้เราทาอะไรบ้างในเรื่องนี้
เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มอบหมาย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ดูแลเรื่องนี้ต่อ
เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน มอบหมาย นพ.ชาติชายดูแล
ขอให้รายงานให้ที่ประชุมทราบทุกเดือนด้วย
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
1.3. เรื่องจากกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
รองวิเชียร : จังหวัดปราจีนบุรียินดีกับข้าราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่จานวน 2 รายคือ
1) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และแนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย คือ
1) นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี
2) นายจรูญ ปงหาญ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
และประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจาลองประจาจังหวัดปราจีนบุรี ใน
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
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กรมชลประทาน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ ทาพิธีเปิด อ่างเก็บน้าห้วยโสมง (เขื่อนนฤบ
ดินทรจินดา) ตั้งไว้ว่าจะเปิดเดือนพฤศจิกายน แต่ก็ต้องดูหมายจากสานักพระราชวังอีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกังวล คือ ทางเข้าอ่างเก็ บน้าห้วยโสมงค่อนข้างเล็ ก ท่านผู้ว่าจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการออกแบบทางเข้าเพื่อรองรับการเสด็จเป็นประธานในการเปิดอ่างเก็บน้า
ผู้อานวยการกรมชลประทานรายงานว่า อ่างเก็บน้าห้วยโสมงสามารถรองรับปริมาณน้าได้
163 ล้านลูกบาศก์เมตร ตอนนี้ปริมาณน้าอยู่ที่ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าหลังจากตุลาคม ฝนจะตกน้อยลงก็
ต้องบริหารจัดการน้าให้มีใช้ตลอดทั้งปี
พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจในงาน
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น ให้ดาเนินการลงพื้นที่ดูสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยหน่วยปฐมพยาบาลของเรา
อยู่ที่หมายเลข 14 ตามแผนที่ที่ทางจังหวัดกาหนดไว้
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จะมีการประชุมเรื่องการมอบหมายงานในส่วนที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบในการ
วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2560 จะมี ก ารท าพิ ธี บ วงสรวงพระเมรุ ม าศจ าลอง และมี พิ ธี ม อบ
ดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนทั้งจังหวัดปราจีนบุรีได้ช่วยกันทาขึ้น ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2560 เป็ น พิ ธี ซ้ อ มใหญ่ พ ระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในปี 2561 จะมีโครงการผ่าตัดต่อกระจกให้กับชาวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผลสืบเนื่องจาก
โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจฯ (ปธพ.) ที่ได้ให้ปราจีนบุรีเป็นสถานที่จัดโครงการแพทย์อาสาใน ปี
2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า เป็นเป้าหมายของนายกเหล่ากาชาดไทยเพราะท่านนายกเหล่ากาชาด
จะดึงกลุ่มเป้าหมายมาผ่าตัดต่อกระจกตาก่อน หลังจากนั้นจะเป็นภาคกระสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลที่ทา
หน้าที่ตรงนี้ คือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.กบินทร์บุรี รพ.ค่ายจักรพงษ์
โครงการบั ต รคนจน ใครที่มี ร ายน้ อยต่ ากว่ าเกณฑ์ คือ 20,000 บาท/ปี จะมีก ารปรั บ
สวัสดิการให้กับประชาชน โดยบัตรจะใช้กับร้านธงฟ้าเป็นหลัก
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
1.4. เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.พิสิฎฐ์ : สสจ.ปราจีนบุรี ได้รับรางวัล การบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ (HDC) ดีเยี่ยมของประเทศ จาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผลการตรวจสอบ Coding audit ปี 2560 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 525 ชาร์ต adjust
RW ได้ประมาณ 1,181 แต้ม audit แล้วเหลือ 985 แต้ม
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้งบประมาณมาเกี่ยวกับ
อาคาร คือ อาคารคลอดกับผ่าตัดมูลค่า 55 ล้านบาท อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นงวดสุดท้ายที่จะได้ คือ
11 ล้านบาท นอกเหนือจากนั้นคือ งบประมาณครุภัณฑ์ที่ให้กับทาง PCC เครื่อง X-Rays เต้านม 1 เครื่อง
11,770,000 บาท รถกระบะ 1 คัน
สรุปตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
มีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเราที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล อัตราการตายของผู้ป่วยหลอดเลือดในสมอง CKD ที่มีอัตราลดลงของค่า GFR และร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี สุขภาพดีสูงดีสมส่วน
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การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ QOF งวดที่ 2 ปี 2560 รพศ.เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ได้รับจัดสรร 1,103,552.30 บาท ตอนนี้ทางจังหวัดกาลังทาเรื่องขอจัดสรรเงินดังกล่าวให้
เน้นว่าจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ควรทา R2R เรื่องสมุนไพร
ทางนายแพทย์ สสจ. ได้กล่าวถึงทีมพยาบาลที่จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิ ตจากการติดเชื้อ TB
ที่เป็นชนิดดื้อยาอย่างรุนแรง ดังนั้น เรื่อง TB ต้องนามาเป็นเรื่องนโยบายของสาธารณสุข
ประธาน : ให้รายงานงบลงทุนทั้งหลายของโรงพยาบาลมาเสนอที่ประชุมทุกเดือน
ในส่วนของข้อมูลที่เราไม่ผ่านเกณฑ์ให้เอาข้อมูลมาเทียบข้อมูลของเราดูว่ามันเกิดปัญหาอะไร
เงินจัดสรรให้จัดสรรตามเกินที่จังหวัดจัดสรรให้ มอบคุณหมอพิสิฎฐ์ ดูเรื่องสถานที่ที่จะทาสถานที่ออกกาลังกาย
ให้กบั เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
1.5 เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาล
ประธาน : ในเรื่องของการทางานในปี 2561 นโยบายของโรงพยาบาลทาตามนโยบายของ
กระทรวงเป็นหลักตามตัวชี้วัด 80 ตัวชี้วัด เราต้องมีการfollow กันทุกเดือน มอบหมายงานยุทธศาสตร์ให้ดู
ด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มาอย่างไร และรวบรวมให้เห็นภาพรวม ตัวชี้วัดบางตัวต้องคงแก้ไขที่มันสอบตกอยู่ ในปี
2561 คงต้องทาให้มันสมบูรณ์มากขึ้น ฝากทุกหน่วยงานทุกคนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและ
ในการประชุมประจาเดือน ประชุม คปสอ. ให้นาตัวชี้วัดเหล่านี้มาเสนอในที่ประชุมรับทราบด้วยทุกเดือน
ในเรื่องของทิศทางแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฯ (เชิงกลยุทธ์) ในปี 2561
1. ต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญ ทุกหน่วยต้องทางาน
ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
2. เรื่องของสมุนไพรอภัยภูเบศร ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ ต้องทาให้เป็นสถาบันการแพทย์แผน
ไทยอภัย ภูเบศร เราต้องมองไปในอนาคต เราจะต้องเป็นสถาบันการพัฒ นาการแพทย์แผนไทย การวิจั ย
สมุนไพร การแพทย์ผสมผสาน ในระดับสากล
3. เรื่องที่เราต้องมุ่งเน้น คือ โรงพยาบาลคุณธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด ศีลธรรม วัฒนธรรม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับกฎหมาย
ยุทธศาสตร์หลัก 4 เรื่อง คือ 1.การบริการที่เป็นเลิศ 2.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ต้อง
มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 3.วิ ช าการและงานวิ จั ย เป็ น เลิ ศ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
4.การบริหารเป็นเลิศ ระบบการเงินการคลังให้ได้มาตรฐาน
จุ ด เน้ น การพั ฒ นางานโรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภัย ภู เบศร จุ ดเน้ นมี ด้ ว ยกั น 4 เรื่ อง คื อ
1.คุณภาพและความปลอดภัย 2.เรื่องการบริหารบุคคล 3.เรื่องของเสถียรภาพการเงินและการคลัง
นโยบาย ปี 2561 1.เรื่องการใช้วาจา หรือ การประพฤติปฏิบัติกับผู้มารับบริการ ในปี
2561 ต้องทาให้การร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการและวาจา หมดไปให้เหลือ 0% 2.เรื่องความสะอาดของ
โรงพยาบาล ต้ อ งช่ ว ยกั น ทุ ก หน่ ว ยงาน 3.การปฏิ บั ติ ง านเชิ ง รุ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นภายใน
โรงพยาบาล เคสที่ ม านอนโรงพยาบาลทุ ก เตี ย ง ให้ ป ระเมิ น ปั ญ หาความทุ ก ข์ ข องญาติ ใ ห้ เ ยอะเพื่ อ ลด
ข้อร้องเรียน และให้เลือกเคสออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อลดข้อร้องเรียน
ปธพ. 5 จัดคอนเสิร์ต ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี และ
มอบเงินให้โรงพยาบาลเรา 1 ล้านบาท ผู้อานวยการตัดสินใจมอบเงินส่วนนี้ให้กับแผนกสูติกรรมเพื่อให้แผนก
สู ติ ก รรมซื้ อ เครื่ อ งมอร์ นิ เ ตอร์ ค อยดู คุ ณ แม่ ตั้ ง ครรภ์ ที่ ก าลั ง ใกล้ ค ลอดเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง มอบห มายให้
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คุณหมอโอฬาริกและคุณมยุรี ดาเนินการเขียนโครงการส่งไปยัง ปธพ.5 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรูปโรงพยาบาล
และหลักการและเหตุผลของการนาเงินไปใช้ให้ชัดเจนใน 1 หน้ากระดาษ A4
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพญายอ รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cpa.go.th
มติที่ประชุม.................รับทราบไม่มีการแก้ไข......................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- เรื่องค่าห้องพิเศษ
นพ.มกร : ในปี 2561 เราจะเปิดสแตนดาร์สเกรดประมาณ 60 เตียง premium 55 เตียง
Platinum 23 เตียง Deluxe 1 เตียง ทั้งหมดจะมี 139 เตียง คิดเป็น 27.8% ของเตียงทั้งหมด ถ้าเราครอง
เตียง 80% เราจะมีรายได้ต่อเดือนทั้งหมด 180,000 บาท หรือ 65 ล้าน/ปี (ยังไม่คิดส่วนลด) ถ้าเราทาได้
ตามแผนที่วางไว้ในการเปิดห้องพิเศษ ตอนนี้มีอุปสรรค คือ เราขาดทีมพยาบาล 1 วอร์ด เพราะว่าของธเนศวร
จะย้ายไปยังอาคาร 75 ปี ยังต้องการทีมพยาบาลที่จะมาทางานตรงนี้ และได้มีการประสานงานยังแผนกสูติ
เพราะแผนกสูติเป็นหน่วยที่ทากาไรได้มากที่สุด เพราะเป็ นลูกค้าที่พร้อมจ่ายและเทิร์นห้องเร็วกว่าผู้ป่วยแผนก
อื่นๆ ถ้าลูกค้าสูติกรรมอยู่ห้องตั้งแต่ Platinum เป็นต้นไปถือว่าจะดีมากๆ ในการทารายได้ให้กับโรงพยาบาล
ในเรื่ องของส่ วนลดค่าห้องพิเศษ คณะกรรมการชุดเล็ กให้ความเห็นว่าเราควรลดเท่าเดิม
ถ้าเป็นข้าราชการจะหักไป 1,000 บาท และลดค่าห้องไปครึ่งหนึ่งของส่วนต่าง เช่น ห้องราคา 1,500 บาท
ข้าราชการจะจ่าย 250 บาท/วัน premium ต้องจ่าย 500บาท/วัน Platinum 750 บาท/วัน Deluxe
1,000 บาท/วัน ส่วนสิทธิบัตรทองหักค่าเตียง 400 บาท ถ้าไปนอนอาคาร 75 ปี ห้อง premium จะจ่าย
1,600 บาท/วัน ถ้ามานอนห้องพิเศษที่ธเนศวรจะต้องจ่าย 2,100 บาท/วัน ที่ประชุมคิดว่าเรทราคานี้ลูกค้า
จะรับได้กับราคาค่าห้องหรือไม่
นพ.พนม : ต้องให้มาดูกันว่าเราสามารถช่วยเหลือกันในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการมาอยู่ห้องพิเศษ
ธเนศวรแต่เป็นคนไข้ของแผนกสูติกรรม แพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องสามารถเดินมาดูผู้ป่วยได้หรือไม่
ประธาน : ให้มาทบทวน รีวิวระเบียบใหม่ทั้งหมด ภายในเดือนตุลาคม 2560 ให้ใช้ราคาเดิม
ไปก่อนคงไว้สัก 31 วัน และผู้อานวยการจะลงเยี่ยมห้องพิเศษทั้งหมด
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
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- เรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
นพ.มกร : เรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวปี 2560 ลาออกไปทั้งหมด
60 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ อีกครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานบริการ พนักงานธุรการ ถ้าเราปรับเพดาน
เงินขั้นต่าให้เขาพออยู่ได้ คือ 7,000 บาท ในลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนน้อยกว่า 7,000 บาท มีอยู่ 93 คน ใช้
เงิน 29,000 บาท/เดือน และใช้เงินประมาณ 350,000 บาท/ปี ถ้าขยับไปที่ 7,500 บาท 107 คน ใช้เงิน
80,000 บาท/เดือน ใช้เงินประมาณ 960,000 บาท/ปี ถ้าเงินเดือน 8,000 บาท มีอยู่ 110 คน ใช้เงิน
130,000 บาท/เดือน ใช้เงินประมาณ 1,600,000 บาท/ปี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เงินเดือนจะเริ่มที่ 7,500 บาทอยู่แล้ว จะมีอยู่ 30 คนที่
เงินเดือนน้อยกว่า 8,000 บาท 20,000 บาท/เดือน ใช้เงินประมาณ 240,000 บาท/ปี ถ้าร่วมทั้งลูกจ้าง
ชั่วคราวและ พกส. ก็จะใช้เงินประมาณ 2,000,000 บาท/ปี
ประธาน : เดี๋ยวต้องมาคุยในรายละเอียดกันอีกทีก่อนว่าจะทาอย่างไร
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
- ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน Strat up อภัยภูเบศร 4.0 (6 แผนงาน เร่งด่วน)
1. แผนงานการลดระยะเวลารอคอยการรับบริการต่อ 1 visit จาก 200 นาที เหลือ 120
นาที
นพ.พิสิฎฐ์ : แผนงานการลดระยะยาวรอคอยการรับบริการต่อ 1 visit จาก 200 นาที เหลือ
120 นาที มีแผนระยะยาว คือ ทายังไงให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด แผนของรัฐบาลคือมุ่งเน้นให้
ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้ เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถ
ดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องรีเฟอร์มายังโรงพยาบาลศูนย์ และ ในระยะเวลา 10 ปีนี้ ต้องมีหมอครอบครัว 6500
ทีมทั่วประเทศ เพราะเมื่อมีคลินิกหมอครอบครัวทั่วประเทศก็จะทาให้คนไข้ก็จะมาโรงพยาบาลน้อยลง ทั้งหมด
นี้คือแผนระยะยาวของรัฐบาล ส่วนแผนระยะสั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงพยาบาล
เป้าหมาย คือ การลดระยะยาวรอการรับบริการให้สั้นลง เช่น จากการรอรับบริการ 3 ชั่วโมง
ให้เหลือ 2 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งจากการสารวจพบว่าช่วงที่คนไข้รอนานคือ การรอพบแพทย์ และการรับยา ใน
การรอพบแพทย์นั้น เราให้แพทย์นัดคนไข้ เป็นช่วงเวลาแทนเพื่อไม่ให้คนไข้มากระจุกตัวในการรอพบแพทย์
พร้อมๆ กัน พยายามให้แพทย์ออกตรวจให้ตรงเวลา และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ตรงเวลาเช่นกัน
มี ก ารนั ด คนไข้ ที่ มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยเล็ ก น้ อ ย ท าการตรวจที่ ศ าลาไทยแทนการมาตรวจที่
โรงพยาบาล และตอนนี้มีแพทย์เฉพาะทางบางส่วนนัดคนไข้ไปตรวจที่ รพช. แทน ซึ่งท่านองคมนตรีเรียกว่า
โครงการหมอมาหา คือ ไปหาคนไข้ที่แหล่งชุมชน และมีการส่งยาให้ทาง รพ.สต. จัดการส่งยาให้กับคนไข้นั้นๆ
เพื่อคนไข้จะได้ไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล
การรอรับยานั้น ซึ่งถ้าเรากระจายที่รับยาออกไปได้ก็จะสามารถลดความแออัดของการรอรับ
ยา มีโครงการก็คือ ถ้าแพทย์สามารถคีย์ตัวยาลงในคอมพิวเตอร์และส่งไปที่ห้องยาได้เลยโดยคนไข้ไม่ต้องรอถือ
ชาร์ตไปที่ห้องยา ส่วนนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้คนไข้ลดการรอคอยการรับยาไปได้ เพิ่มช่องรับยาด่วน คือ คนไข้
บางคนมีตัวยาแค่ 2 ตัว ก็ไม่ต้องต่อคิวกับคนไข้ที่มียาเป็นจานวนมาก และการเพิ่มช่องรับบัตรคิว
แผนของเราตอนนี้คือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ OPD เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายใน
การพัฒนาการจัดการที่ OPD ลดการรอคอยและลดความแออัดที่ OPD ต่อไป
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2. คณะกรรมการการบริหารจัดการของเสีย/ขยะ
นายณัฐวุฒิฑ์ : ตอนนี้ได้ตั้งคาสั่งคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทาถังขยะแลก
บุญ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่แยกขยะเพื่อ นาขยะที่ได้นั้นมาสมทบทุนจัดหาเครื่องมือ
แพทย์ และได้จัดทาแผนงาน Green and Clean เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน 1.6 ล้าน ซึ่งเป็นแผนใหญ่ มี
หลายกลุ่มงานเข้ามาร่วมใช้งบประมาณตรงส่วนนี้ อาทิ งานอาชีวอนามัย งานโภชนาการ งาน 5 ส ของกลุ่ม
การพยาบาล งานบริหาร เป็นต้น กระบวนการต่อไปแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะนาไปเขียนโครงการ กิจกรรม
ต่างๆที่จะทาในปี 61 เพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณนี้จาก นพ.สสจ.ต่อไปครับ
3. คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
นพ.ชาติชาย : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีที่ผ่านมาเราเรียกเก็บได้ทันเวลา
แต่ ร้ อ ยละ 70% ของชาร์ ต อาจารย์ อ านาจเป็ น คนสรุ ป ชาร์ ต อยู่ ค นเดี ย วรวมทั้ ง การ Audit ด้ ว ย ซึ่ ง มั น
overload กับอาจารย์อานาจเกินไป ดังนั้นปีนี้ทาง นพ.พนม จึงเซ็ททีมแพทย์น้องใหม่ขึ้นมาช่วยกันสรุปชาร์ต
และ Audit โดยเป้าหมายคือปีหน้าเราต้องโดยปรับให้น้อยลง 16% หรือให้น้อยลงที่สุด
การเก็บอุปกรณ์ high-cost ต่างๆ ทางOR และone day surgery ผมขออนุญาตเข้าไปร่วม
พูดคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยจะไปพูดคุยในส่วนของเรทราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
เป้าหมายคือ การสร้างรายได้ที่ 600 ล้านบาท ถ้าทุกอย่าง full skill คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
สรุปคือ ทางศูนย์จัดเก็บจะดูตั้งแต่ต้นน้า – ปลายน้า ต้นน้าคือ การให้บริการ กลางน้า คือการ
คีย์ข้อมูล ปลายน้า คือ การจัดเก็บ
4. คณะกรรมการลดการใช้กระดาษจาก 3 ล้านบาท เหลือ 1.5 ล้านบาท
ท่านรองวิเชียร : การลดการใช้กระดาษจาก 3 ล้านบาท เหลือ 1.5 ล้านบาท อาจจะขอให้
ท่านผู้อานวยการประกาศการใช้กระดาษสองหน้าเป็นตัวสาเนาแทนที่จะใช้กระดาษใหม่ในการพิมพ์เอกสาร
และต้องดูเรื่องเอกสารที่ต้องมาใช้เป็นกระดาษ reuse
ในอนาคตคิดว่าเราจะทาได้ไหมว่าในการประชุมใช้เป็น โน้ตบุ๊กแทนการ Print ออกมาเป็น
กระดาษ และในการจัดซื้อกระดาษในระบบใหม่ ให้จัดซื้อในระบบ e-catalogue เท่านั้น ซึ่งมันอยู่ในระบบนี้
มานานแล้วแต่เราไม่ได้จัดซื้อแบบ Big Lot ถ้าเราจัดซื้อแบบ Big Lot ก็อาจช่วยเรื่องขอราคาลงมาได้บ้าง
ประธาน : เป้าหมายแผนงานปีงบประมาณ 2561 คือการลดการใช้กระดาษให้เหลือ 1.5
ล้านบาท ให้ลดลงไป 50% ให้ลองปฏิบัติดู
5. คณะกรรมการแผนงาน KM/Expert ประธาน
นพ.มกร : แผนงาน KM/Expert ปีนี้เรายังพัฒนาอยู่ 3 ด้านสาหรับบุคลากรโรงพยาบาล คือ
การดูแลผู้ ป่ ว ยตามมาตรฐาน Service Plane เราจะลิ งค์ไปกับทาง HA โดยคุณบุษกรจะมานาเสนอในที่
ประชุม นาตัวชี้วัดต่างๆ มาคุยกัน งานที่ 2 คือ เรื่องการจัดการด้านความเสี่ยง คุณแสงโสมจะช่วยนาเสนอการ
จัดการด้านความเสี่ยง โดยเราจะใช้โปรแกรม HRMS ที่ทาง สรพ. ดี ไซน์ขึ้นมา ซึ่งจะใช้ในการติดตามกากับ
ความเสี่ยงร่วมถึงการทา KM และงานที่ 3 คือ การพัฒนางานทางด้านบริการซึ่งเราได้ตั้งคณะกรรมการลูกค้า
สัมพันธ์ขึ้นมาแล้ว
6. คณะกรรมการเพิ่มรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์สมุนไพรจาก 300 ล้านบาท เป็น
3,000 ล้านบาท
เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ : การเพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 300 ล้าน
บาท เป็ น 3,000 ล้ านบาท จริ งๆ ไม่ใช่ภ ารกิจของโรงพยาบาลแต่เป็นภารกิจของมูลนิธิ และจะเปลี่ ยน
ยุทธศาสตร์นี้เป็นการแพทย์แผนไทยนานาชาติ สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอยอดขายของเมืองสมุนไพร ซึ่งรัฐบาลก็ติดตาม
เราอยู่ ตอนนี้เราเข้าไปสู่ร้านสะดวกซื้อมากขึ้น จาหน่ายที่สุวรรณภูมิ ขายในโรงพยาบาลศูนย์ 13 แห่ง เราคง
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จบด้วยการเช่าที่เหมือนร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อเราจะได้บริหารได้ จะไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวจะเปิด Online
ปรึ ก ษาปั ญ หาสุ ข ภาพและเราเองจะยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า OTOP ของพื้ น ที่ ด้ ว ย และมี ก ารพั ฒ นา
Application ที่สามารถดูได้ว่าผิวแบบนี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใด และตอนนี้ร้านยาโพธิ์เงิน สามารถทารายได้ให้
โรงพยาบาลได้เดือนละประมาณ 500,000 – 600,000 บาท ขอชื่นชมทีมการตลาดที่ถือว่าดูแลเวลา
ค่อนข้างดีในการให้ลูกค้าได้มีเวลาซื้อของ และขณะนี้มีคนต่างชาติเช่ารถตู้มาเที่ยวที่โรงพยาบาลในวันเสาร์
อาทิตย์มากขึ้น
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- เรื่องการจัดทาตลาดนัดชุมชน พื้นที่ค้าขาย ในโรงพยาบาล
ประธาน : เรื่องการจัดทาตลาดนัดชุมชน พื้นที่ค้าขายในโรงพยาบาล มอบให้ไปดาเนินการ
โดยการทาให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และของธนารักษ์ คือ
การทาโครงการไปที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทาเรื่องเช่าที่กรมธนารักษ์ ให้ถูกต้องโดยเร็ว มอบ
ทางหัวหน้าบริหารและท่านรองบริหารช่วยกันดูแล
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการ / ฝ่าย / กลุ่มงาน
5.1. เรื่องจากรองฯ ฝ่ายการแพทย์
………………………………………………………………………-………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม.................................-........................................
5.2. เรื่องจากรองฯ ฝ่ายการแพทย์คนที่ 2
นพ.ชาติชาย : ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล การบริการเป็นเลิศ การบริการการแพทย์แผนไทย
การวิจัยเป็นเลิศ การบริหารเป็นเลิศ มี 4 ยุทธศาสตร์ 13 แผนงาน และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด
ในอนาคตเราอยากให้โรงพยาบาลเป็น 1.value based hospital คือ โรงพยาบาลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้ป่วย แต่ต้องขับเคลื่อนนวัตกรรมและมีต้นทุนที่เหมาะสม คือ สุขภาพดีขึ้นแต่
ต้นทุนต้องน้อยลง 2.การเป็ นสถาบัน การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เน้นการเป็น International training
center เป็นภูมิปัญญาไทย 3.โรงพยาบาลคุณธรรม
อยากให้หัวหน้าแต่ละแผนกสื่อสารกับทุกๆ คนว่าปีนี้เราจะมีการดาเนินงานอย่างไรบ้างให้
ชัดเจนและรับรู้ทั่วกันทุกคน เพราะในปีที่ผ่านๆ มาเรามีปัญหาในการรับรู้ข่าวสารภายในองค์กรเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะจุดเน้น 3 ข้อที่ผู้อานวยการท่านได้มอบหมายไว้คือ เรื่องคุณภาพและมาตรฐาน การบริหารงานของ
บุคลากร เรื่องเสถียรภาพการเงินการคลัง
นอกจากเรื่องการรายงานตัวชี้วัด เราจะมีการติดตามงานตัวชี้วัดบ่อยมากขึ้นอาจจะต้องคอย
โทรสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนงานแต่ละแผนงานว่าทาไปถึงไหน อย่างไรบ้าง เพื่อรายงานให้ทุก
ท่านทราบในแต่ละเดือน
มาตรการหลักเกี่ยวกับมาตรการการเงินการคลังของโรงพยาบาลมี 5 มาตรการหลัก ดังนี้ 1.
การเพิ่มรายได้ คือ การเปิดห้องพิเศษ คลินิกพิเศษ ทันตกรรม เงิน PP เงินบริจาค การเพิ่มประสิทธิภาพ One
day Surgery 2.การลดต้นทุน คือ การลดการส่งต่อ มาตรการประหยัดต่างๆ การลดค่าน้าค่าไฟ การลดขยะ
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3.การลงทุ น ในส่ ว นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ในปี นี้ เ ราจะเปิ ด Cath Lab OPDตาและห้ อ งพิ เ ศษ 4.การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ คือ การสรุปชาร์ต audit chart 5.การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ในเรื่องนี้คงต้อง
ฝากทางการเงินและการบัญชี
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ เราจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกินแผน PlaneFin และค่าใช้จ่ายเราจะต้องต่ากว่า
โรงพยาบาลในเขตด้วย และอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าสระแก้วด้วย
ประธาน : ลูกค้าของเราถือว่าเป็นคนสาคัญ ทาอย่างไรให้เขาเชื่อได้ว่าเราจะดูแลเขาได้ ทา
อย่างไรจะทาให้เขากลับมาใช้บริการเราอีกเพื่อเพิ่มรายได้ ห้องพิเศษที่ทาเสร็จแล้วจะทาอย่างไรให้เปิดใช้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอนนี้ระบบ UC ยังไม่นิ่ง โรงพยาบาลเราจึงยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่
คุณแคทรียา : เงิน UC เราปกติจะมาต้นเดือนตุลาคม แต่พบว่าบางพื้นที่มีการจับข้อมูลเข้า
มา เกิดข้อมูล ผิ ดปกติ ใน 12 เขต คือ เขต 1 ที่มีข้อมูล ผิ ดปกติ คณะกรรมการจึงข้อพิจารณาใหม่น่าจะ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน และน่าจะจ่ายสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ประธาน : เรื่องซื้อจ้างให้ผ่านคณะกรรมการซื้อจ้างก่อน ให้ผ่านระบบ PlaneFin ก่อน อะไร
ที่เป็นการลงทุนใหม่ขอยังไม่ให้อนุมติดาเนินการ
นพ.ชาติชาย : ปีนี้งบดาเนินงานตามแผนตั้งเป้าปลายปิดไว้ที่ 3 ล้าน แต่ขอมา 20 ล้านบาท
ทาได้แค่ 1 ใน 8 งบครุภัณฑ์ตั้งไว้ว่าปีนี้จะใช้ที่ 5.6 ล้านบาท ปีที่แล้วใช้ไป 15 ล้านบาท ขอมาทั้งหมด 121
ล้านบาท บางส่วนผลักดันเข้างบประมาณไปแล้ว ในส่วน 5.6 ล้านบาทคงต้องนาเข้าคณะกรรมการที่ท่าน
ผู้อานวยการจะแต่งตั้งอีกทีหนึ่ง
โครงสร้างพื้นฐานเราตั้งเป้าไว้ใช้ที่ 3 ล้านบาท ขอมาทั้งหมด 24 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้คงไม่ได้
ทาทุกรายการ แต่คงอาจจะต้องของบจากที่อื่นมาทา
ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ปกติจะต้องมีเงิน UC โอนเข้ามา ซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องข้อมูล
และ เรื่อง พ.ร.บ. สป.สช ที่เขากาลัง defend อยู่นั้นยังจัดสรรกันไม่ลงตัว ทาให้ในช่ว งเดือนดังกล่าวทาให้เรา
ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายภายในโรงพยาบาล โดยพื้นฐานก็เรื่องการประหยัดไฟประหยัดน้า
ประธาน : ก็นาเข้าแผนงานไว้แต่ให้เลือกว่าอะไรสาคัญที่ต้องดาเนินการจริงๆ
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
5.3.เรื่องจากรองฯ ฝ่ายบริหาร
ท่ า นรองวิ เ ชี ย ร : การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเราควรจะต้ อ งจ่ า ยค่ า OT หรื อ ไม่ เพราะมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจานวนมาก อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิด
ประธาน : เรื่องค่าใช้จ่ายในการจ่าย OT คงต้องมาปรึกษาและประชุมหาแนวทางร่วมกัน
มติที่ประชุม.............................รับทราบ.................................................
5.4. เรื่องจากรองฯ ฝ่ายการพยาบาล
ประธาน : เรื่อง 5ส. ขอให้มีอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็นโครงการที่ดี
คุณสุชาดา : การย้ายหอผู้ป่วย อบ.3 ไปยังหอผู้ป่วยพิเศษรวม เดี่ยว ชั้น 5 ตึก 75 ปี ตอนนี้
กาลังรอเครื่องอานวยความสะดวก คือ ทีวี เครื่องทาน้าอุ่น ห้องน้าเพิ่มเติม ห้องพิเศษรวมเป็น 12 เตียง ห้อง
พิเศษเดี่ยว 9 ห้อง ตอนนี้เปิดพิเศษเดี่ยวได้ 3 ห้อง
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คุณรสสุคนธ์ : จะมีการเปิด OPD GP เปิดตั้งแต่เวลา 6.30 – 8.30 น. ณ สถานที่ห้องตรวจ
เบอร์ 4 ห้องเวชกรรมเดิม ได้พยาบาลจาก Sub I 1 ท่าน และพยาบาลจาก OPD 1 ท่าน มาช่วยให้บริการ
ประธาน : ค่อยๆ ดูกันไปเผื่อมีข้อขัดข้อง
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.5. เรื่องจากรองฯ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณบุษกร : ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน
เข้าประชุมเพื่อเรียนรู้การใช้ program HRMS ที่ห้องประชุมพญายอ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.6. เรื่องจากรองฯ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
………………………………………………………………………-………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม.................................-........................................
5.7. เรื่องจากรองฯ ด้านปฐมภูมิ
………………………………………………………………………-………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม.................................-........................................
5.8. เรื่องจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
- บัญชีลาออก/เลิกจ้าง ที่ขออัตราทดแทน ประจาเดือน กันยายน 2560
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.9.เรื่องจากกลุ่มงานบัญชี
- รายงานสถานการณ์การเงินและบัญชี ประจาเดือน สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.10. เรื่องจากกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
ประธาน : รายงานข้ อ เสนอแนะในการบริ ก าร ประจ าเดื อ น พ.ค. – ส.ค. 2560 ไว้ ม าคุ ย
รายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 กิจกรรมเสวนา
นพ.โอฬาริก : แจ้งข่าวกิจกรรม วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 กิจกรรม English for all เวลา
13.00 – 16.30 น. จัดที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเสวนา 5IS Hospital เวลา 9.00 – 15.00 น.
วันที่ 21 – 22 ธัน วาคม 2560 กิจกรรม 4th AMISU จะมีวิทยากรจากจีนและญี่ปุ่นมา
บรรยายที่เราและมีการผ่าตัดโชว์เคสผ่าตัดให้เป็นกรณีศึกษา
ปิดการประชุมเวลา.......17.45.............
(ลงชื่อ)............ณัฐวุฒิฑ์ จาอยู.่ .............ผู้จด-พิมพ์ รายงานการประชุม

