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รายงานการประชุมประจาเดือน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 6/2560
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
- ตามเอกสารลงรายมือชื่อแนบท้ายรายงานนี้
เรื่องก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
ประธาน กล่าวทักทายที่ประชุม และ
1. ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ
2. มอบประกาศนียบัตรคุณงามความดี และเงิน รางวัล คนดีศรีภูเบศร จานวน 2,000 บาท
แก่คุณสัณห์ฤทัย พิลา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ แผนกกุมารเวชกรรม ทาความดีสร้างชื่อเสียงให้โรงพยาบาล
2 ครั้ง ติดต่อกัน โดยครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน ณ สวนหลวง ร.9 พบนักวิ่งหยุดหายใจและได้ทา
CPR จนชีพจรกลับมาหายในอีกครั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้ขับรถไป
ประชุมในกรุงเทพ ขับรถผ่านมาเจออุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกัน ระหว่างพ่อค้ากับเด็กนักเรียน ร.ร.ธัญบุรี
บริเวณถนนรังสิตนครนายก ขาเข้า ได้ลงมาช่วยทา CPR ผู้ได้รับบาดเจ็บ
3. กิจกรรมสาคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ นพ.เจษฎา โชคดารงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ.คนใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้
การประชุมของ สป. ที่กาญจนบุรี ซึ่งมีเรื่องสาคัญหลายเรื่อง โดยวันแรกลงศึกษาดู
งานที่ กาญจนบุรี และเรื่องงบประมาณจัดสรรต่างๆ งบรายจ่ายประจาปี ซึ่งได้กาชับให้หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขเบิกจ่ายและดาเนินการให้แล้วเสร็จปฏิบัติตามระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัด
มีการประชุมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560
ที่ผ่านมา ซึ่ง ผอ.เป็นนายกสมาคม โดยมีสมาชิกประมาณ 3,000 คน โดยผู้ที่เข้าร่วมงานก็จะเป็นกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม แต่ก็ไม่ได้จากัดกลุ่มงานที่เข้าร่วมประชุม
ท่ า นปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ชิ ญ ประชุ ม วิ ดี โ อคอนเฟอเรนซ์ (Video
Conference) เวลา 8.30 น. โดยได้เชิญ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างานER และผู้ที่เกี่ยวข้องไปร่ว มรับ ฟัง
เนื่ องจากตอนนี้ มีผู้ ร้องเรีย นตามหน้ าหนังสือพิมพ์ สื่ อโซเชียล ทาให้ ผู้ ให้ บริการเสี ยกาลังใจในการทางาน
อย่างไรก็ตามภายในโรงพยาบาลก็ต้องทางานเชิงรุกให้มากขึ้นในการให้บริการ สิ่งที่เราต้องทาคือ เราต้องอดทน
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และหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งสาคัญคือ การขาดการพูดคุยทาความเข้าใจกับคนไข้ ท่านปลัดได้เน้น
ถึงการสื่อสารทุกช่องทางกับคนไข้
เรื่อง สรพ. ขอให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลความเสี่ยงเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ขอความ
ร่วมมือเข้าไปกรอกข้อมูลด้วย
ในส่วนการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว มอบให้คุณหมอไชยาวุฒิ และ OPD เข้าไปดู
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
1.2. เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้อานวยการ เดินทางไปรับมอบเครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนธร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
บริจาคโดยมูลนิธิสิริวัฒนภักดี นาโดยคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทาพิธีมอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จานวน 2 รายการ แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มูลค่า 3,446,100 บาท
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
1.3. เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาล
ประธาน : เรื่องการเสนอแฟ้ม ขอให้มีการเสนอหัวหน้างานผ่านมาเป็นลาดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มงานต้องรู้ และผ่านรองผู้อานวยการเซ็นต์กากับ โดยเฉพาะแฟ้มที่ต้องขออนุมัติ เช่น ขออนุมัติ
งบประมาณ ขออนุมัติแผนงานโครงการ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น เพราะมีส่วนหนึ่งจะต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบในงานนั้นๆ
เรื่องการมอบหมายงาน บทบาทหน้าที่ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทา job description
และขอให้มีการกากับดูแลการทางาน
ส่วนการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสาคัญที่
ต้องพัฒนาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันทางานทั้งทางด้านบริหารและด้านบริการ
จนทาให้โรงพยาบาลขึ้นมาอยู่แนวหน้าของประเทศ
เรื่องการทางานที่ ดร.วิไลพร ได้ฝากไว้เมื่อวันที่ทาแผนงานโครงการ ในปี 2561
ต้องผลักดันให้สาเร็จที่วางแผนงานโครงการกันไว้
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
1.4. เรื่องจากกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
.....................................................................................-........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม......................................-.......................................................................................
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1.5. เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงนี้มีการประชุมวิชาการหลายงาน คือ
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจาปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 8
กันยายน 2560 ณ เซนทรา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขอเชิญผู้เกษียณด้วย
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพญายอ รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.cpa.go.th
มติที่ประชุม.................รับทราบไม่มีการแก้ไข......................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : ปีงบประมาณ 2561 เราจะได้งบประมาณ 2 อย่าง คือ 1.เครื่องแมมโมแกรม
2.อาคารคลอดและผ่าตัด 5 ชั้น งบประมาณ 55 ล้านบาท เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี และแผนกสูติที่ต้องไป
อยู่อาคาร 76 ปี คิดว่าไม่ต้องย้ายแล้ว มอบท่านรองแพทย์ดูการจัดการแผนกสูติและห้องคลอดต้องเชื่อมกัน
อย่างไร อาคาร 75 ปี ชั้น 3 มอบให้ทางแผนก Med ไป
ตึกอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น อยู่ในงวดที่ 6 กาลังจะเข้างวดที่ 7 ซึ่งชั้น บนสุดขอให้พัฒนาเป็น
ห้องประชุม และต้องทาทางเชื่อมขนส่งผู้ป่วยออกมาเชื่อมกับส่วนอื่ นๆ มอบท่านรองแพทย์ดูเรื่องนี้ ที่ต้อง
เชื่อมต่อกับส่วนอื่นต้องออกแบบมาเป็นอย่างไร
ตึก 114 เตียง อาจจะต้องตัดสินใจเคลื่อนย้าย อบ. มายังตึก 114 เตียง และต้องคิดเผื่อว่า
ตรงที่เก่าจะพัฒนาเป็นอะไร
เภสัชกร ดร.สุภาภรณ์ : คงต้องขอใช้ในวอร์ดของแพทย์แผนไทยก่ อนเนื่องจากเราได้งบจาก
รัฐบาลมา 33 ล้านบาทในการทาให้โรงพยาบาลเป็นห้องรับแขกโลก และได้งบกลาง 394 ล้านบาท ในการ
ยกระดับแพทย์แผนไทย เราได้งบมาทาโรงงานยา คือตรงโภชนากรเดิม ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ทางแพทย์แผน
ไทยคงต้องย้ายไปอยู่ อบ.3 และถ้ามีผู้ป่วยมากขึ้นก็คงต้องขออนุญาตใช้ต่อเนื่องค่ะ
ประธาน : คงต้องมาคุยในรายละเอียดกันอีกที
ส่วนข้างตึกโภชนาการที่จะขึ้นตึก 4 ชั้น ขอให้รีบดาเนินการเพราะงบประมาณลงมาแล้ว
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อาคารที่จอดรถ เราทาเรื่องไปที่กรมสนับสนุนและได้แบบมาแล้ว วงเงิน 50-60 ล้านบาท
งบประมาณอาจเป็นปี 62-63 จอดได้ประมาณ 300 คัน แต่ยังไม่รู้ว่าจะวางผังอาคารไว้ที่ไหน ซึ่งอาจจะต้อง
ตัดใจรื้อหน่วยเก่ายุบอาคารรวมกันใหม่
เรื่องมาสเตอร์แปลนมอบพัสดุประสานกองแบบแผน ให้มาออกแบบปรับแบบให้เป็นปัจจุบัน
มีการประชุมร่วมกันในโรงพยาบาลและให้คุณหมอโอเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ว่าส่วนใดควรจะเป็นอะไร
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิฑ์ : ความก้าวหน้าในการจัดการขยะ มีคุณหมอน้องเป็นประธาน และผม
เป็นคณะกรรมการทางานและเลขา
1. ตอนนี้ได้ทาคาสั่งแล้ว คือ คาสั่งที่ 272/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
2. นาถังขยะที่เราซื้อมาใช้ตอนงานโครงการแพทย์อาสามาใช้เพื่อช่วยเตือนใจผู้มาใช้บริการ
โรงพยาบาล
3. เราได้พัฒนาโรงพักขยะ ปรับปรุงทาสี และมีประตูเปิดปิดให้ทิ้งขยะให้เป็นเวลา
4. ตอนนี้เราสร้างภาคีเครือข่ายโดยทาความร่วมมือกับ อบต.รอบเมืองในการมาดาเนินการ
ช่วยเราเก็บขยะ
5. ต่อไปต้องมีการปิดถุงว่ามาจากแผนกใด และมีการแยกขยะอย่างถูกวิธีต่อไป
ประธาน : ที่พักขยะที่โรงพยาบาลอื่นเขามีเป็นจุด เช่น อาจจะมี 10 จุด หรือ 5 จุดที่พัก ซึ่ง
เราต้องมาคิดว่าโรงพยาบาลเราอาจไม่ต้องมีที่พักขยะที่เดียว ท้องถิ่นจังหวัดแนะนามาว่า เทศบาลเมืองสามารถ
มาเก็บขยะที่โรงพยาบาลเราได้แต่ต้องนาเข้าสภา มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารดาเนินการทาหนังสือเข้าไปขอ
ความช่วยเหลือกับทางเทศบาลเมือง
คุณอภิญญา : เงิน 103 ล้านบาท ซึ่งถ้าจะมองว่าสามารถนากลับมาใช้กับเงินบารุงได้หรือไม่
ขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เงินที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ นั่นหมายความว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องทา
ให้เป็นเงินบารุงแล้วมาเบิกจ่าย ซึ่งจะมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ เงินส่วนแรกที่เป็นของ PP ที่เป็นเงินโครงการของ UC
เพราะฉะนั้นใครที่ทาโครงการเกี่ยวกับ UC แล้วต้องใช้เงิน ขอให้ระบุมาว่า ได้ทาโครงการไปที่ สป.สช. เท่าไหร่
เพื่อที่จะได้นาเงินมาทดแทนเงินบารุงที่โรงพยาบาลจะต้องจ่ายซึ่งเงินนี้มีอยู่ประมาณ 19 ล้านบาท
เงินบริจาค ถ้าเราจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เราสามารถใช้ได้เป็น 3
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ถ้าเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วไปโดยที่ไม่ได้ระบุตึกไป ตอนนี้อยู่ที่ 8.5 ล้านบาท แต่ถ้าจะ
ลงทุนเกี่ยวกับอาคาร 5 ชั้น มีวงเงินอยู่ประมาณ 13 ล้านบาท ส่วนอาคาร 6 ชั้น จะซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ได้อีกประมาณ 7 ล้านบาท ส่วนที่ 2 คือเงินที่เป็นกองทุน เช่น การรับขึ้นทะเบียนต่างด้าว โดยเขาจะมีเงื่อนไข
ในการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ว่าถ้าเมื่อใดที่เราต้องคุ้มครองคนไข้บัตรยังไม่หมดอายุเรายังโอนเงินกลับเข้ามา
เป็นรายได้ของโรงพยาบาลหรือโอนเข้ามาเป็นเงินบารุงไม่ได้ ตรงส่วนนี้ฝ่ายบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเงินที่มีอยู่
ประมาณ 9 ล้านบาท เรายังต้องนาส่งส่วนกลาง ประมาณ 3.3 ล้านบาท และมีวงเงินที่อยู่ในโรงพยาบาล
ประมาณ 5 ล้านบาท จะนากลับเข้ามาเป็ นเงินบารุงได้ประมาณ 3 ล้ านบาทจาก 9 ล้านบาท ส่วนที่ 3
เงินกองทุนประกันสังคม ซึ่งตอนนี้เรามีเงินกองทุนประกันสังคมอยู่ 47 ล้านบาท รอจัดสรรประมาณ 5 เดือน
และมีหนี้ รอจ่ายประมาณ 5.6 ล้านบาท ถ้าเร่งการจัดสรรเงินส่วนนี้ได้คิดเป็นตัวเลขคร่าวๆ ก็ประมาณไม่เกิน
10 ล้านบาทที่จะเข้ามาเป็นเงินบารุงค่ะ
ประธาน : ขอให้เอารายละเอียดทั้งหมดมาคุยกันเป็นการเฉพาะ แผนงานโครงการที่ใช้เงิน
บารุงขอให้งด ให้ใช้เงินท้องถิ่น อันนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
กรณีที่ รพ.สต. เสนอข้อมูลมาช้าเพื่อจัดสรรเงินประกันสังคมให้ตัดสิทธิออกไปเลย ในส่วน
ของเงินต่างด้าวมอบหมายคุณอุดมศิลป์ประสานทางประกันสังคมจังหวัดในการจัดการประชุม
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มอบหมายคุณอุดมศิลป์ประสานทางประกันสังคมจังหวัดเพื่อนัดประชุมร่วมกัน
นพ.ชาติชาย : เรื่องเงิน PP 19 ล้านบาท ผมอยากให้ทางทีมเวชกรรมสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยในวงเงิน 19 ล้านบาทดังกล่าว เพราะเงินจะมาทางเคสเมเนเจอร์ เช่น TB ,Thalassemia เป็นต้น ซึ่งแต่
ละกองทุนแต่ละเมเนเจอร์เขาจะมีวิธีการเปิดไม่เหมือนกัน และต้องเชิญการเงินเข้ามาร่วมด้วยเพราะเขาจะส่ง
เอกสารที่การเงิน จะได้ดูได้ว่ายอดนี้จะใช้ไปเท่าไหร่
ประธาน : มอบหมอไชยาวุฒิ ดูเรื่องเงิน PP 19 ล้านบาท ส่วนเรื่องเงินต่างด้าวมอบคุณอุดม
ศิลป์ เรื่องประกันสังคมมอบนพ.ชาติชาย เป็นแกนหลักในการเคลียร์เงินและกาหนดออกมาเป็นมติ
ทันตกรรมสาขา 2 ที่ สป.สช. เรียกเงินคืน ให้นาเงินบารุงของโรงพยาบาลที่เป็นบัญชีแยก ให้
นาเงินในบัญชีนี้คืนเงินไป และให้ทันตแพทย์ อนุโรจน์ พี่อุดมศิลป์ หัวหน้าการเงิน มาพูดคุยกันถึงปัญหาและ
ทาเป็นบันทึกข้อความ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
............................................................................-...............................................................................................
............................................................................-................................................................................................
มติที่ประชุม.............................-................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการ / ฝ่าย / กลุ่มงาน
5.1 เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
นพ.พนม : ปรึกษาเรื่องโครงการส่องกล้องผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มานอกเวลา ว่าจะทาที่
ไหนอย่างไร
เรื่องสวนหัวใจ ไม่มีใครสมัครไปเรียนต่อ ผมจึงขอเสนอให้ทาการซื้อตัวเข้ามาช่วยเราในการ
ทาสวนหัวใจ แต่ก็ต้องมีเครื่องมือและทีมการผ่าตัดหัวใจโดยเฉพาะ
แพทย์หญิงวิจิตรา : ทีมที่ช่วยคงต้องคุยกันนะคะว่าเคยทากันมาหรือไม่ เรื่องทีมสวนหัวใจ
น่ าจะหาทีมจากข้างนอกค่อนข้ างยากค่ะ แต่ถ้าจะส่ งไปเทรนก็ต้องส่งไปยกทีมทั้งหมอดมยา ทีมช่ว ย ทีม
พยาบาล
ประธาน : เดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่ง เป็นปัญหากันทุกที่ที่ขาดคนทางาน
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.2 เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2
นพ.ชาติชาย : จากการที่ไปประชุม ที่กาญจนบุรี มาทั้ง ปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุ ขเน้น
เรื่องโรควัณโรค (Tuberculosis : TB) เป้าหมายคือทาให้เป็น Non-TB ขอฝากทางกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ
ทางทีมแพทย์ที่รักษา ในจังหวัดปราจีนบุรีการ success late อยู่ที่ 98% ถือว่าสูงมาก ฝากกลุ่มงานเวชกรรม
สังคมปีนี้อาจจะต้องรายงานทุกเดือนทุกไตรมาสครับ นอกจากการรณรงค์แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับทางราชวงศ์จักรี
ซึ่งมีคุณปู การกับเรื่อง TB โครงการในปีนี้คือ Non-TB เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10
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การผลิตยาสมุนไพรไว้ใช้ในหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตยา
สมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์ WHO-GMP 47 แห่ง ผ่านแล้ว 27 แห่ง ไม่ผ่าน 20 แห่ง แต่การสั่งซื้อยาผ่านกระทรวง
สาธารณสุข ทางกรมบัญชีกลางและเรื่อง พ.ร.บ. ยังไม่สามารถทาได้ ดังนั้นใครจะมาสั่งซื้อยาจากเราหรือคนอื่น
มาสั่งซื้อยาจากเรา ยังไม่สามารถทาได้
การผลิตยาไว้ใช้ป้องกันโรคกับผู้ป่วย หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้รับมอบ
อานาจในการผลิตยาแผนโบราณเพื่อสนับสนุนในหน่วยบริการอื่น แต่ทางกรมการแพทย์แผนไทยได้มี การ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ โดยมติที่ประชุมคือให้ดาเนินการจัดการผลิตยาให้ใช้ภายใน
โรงพยาบาลของตนเองได้ และทางที่ประชุมจะไปหารือเพิ่มเติมกับทางกรมบัญชีกลางต่อไป และทางกรมแพทย์
แผนไทยจะจัดทาคาสั่งมอบอานาจให้โรงพยาบาลทั้ง 27 แห่ง สามารถผลิตยาใช้เองได้และดาเนินการพัฒนา
ตามมาตรฐาน GMP ต่อไป
ในการสั่ งซื้อยาจากเราถ้ าเป็น กรณีเ งินงบประมาณ ไม่ส ามารถทาได้ แต่ถ้าเป็นเงิน นอก
งบประมาณ เช่น เงินสวัสดิการ ให้โอนผ่านระบบ GFMIS โดยวิธีโอนขายในระบบดังกล่าว จึงขอฝากทาง
การเงิน การบัญชี ฝ่ายพัสดุ ศูนย์จัดเก็บและแผนไทย ศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ด้วยครับ
แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ระยะ 10 ปี ในเขตสุขภาพที่ 6 มีทั้งหมด 583 แห่ง ใน
ส่วนเรื่องการดาเนินการให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นนักวิชาการชานาญการพิเศษใน
Cluster ที่เปิดครบ 3 ทีม ในปี 2560 ทั้งนี้จังหวัดหนึ่งไม่เกิน 1 ตาแหน่ง รวม 4 ตาแหน่ง ซึ่งดาเนินการไป
แล้ว ดาเนินการใช้หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (กลุ่มงานเวชกรรม
สั งคม) เป็ น พยาบาลช านาญการพิเศษ ใน รพศ. รพท. ที่ Cluster เปิดครบ 3 ทีม ในปี 2560 ทั้งนี้ร วม
โรงพยาบาลละ 1 ตาแหน่ง รวมทั้งหมด 56 ตาแหน่ง ในเขต 6 คงต้องฝากทาง cup ทางรพ.สต.วังท่าช้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ดาเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ
ส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่จะดาเนินการพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ใน 2560 ฝากทางเวชกรรมสังคมและทีมปฐมภูมิ เผื่อทางเขต 6 มีหนังสือมาจะได้รีบดาเนินการครับ
ฝ่ายแผนงาน ปีนี้งบดาเนินการทาแผนงานโครงการเราตั้งปลายปิดไว้ที่ 3 ล้านบาท ปีที่แล้ว
8 ล้านบาท ใช้ไปประมาณ 6 ล้านบาทที่เป็นเงินบารุงครับ
ปีที่ผ่านมาใช้เงินปรับปรุงห้องพิเศษ 12 ล้านบาท ปรับปรุงลานหน้าโรงพยาบาล 2 ล้านบาท
ติดตั้งแอร์ประมาณ 5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 19 ล้านบาท
ปี 2559 ครุภัณฑ์ขาขึ้น 111 ล้านบาท จัดซื้อไปได้ 12 รายการ รวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท
ปีนี้ ครุภัณฑ์ขาขึ้นรายการขอมา 1,244 รายการ เป็นการแพทย์รวมเป็นเงิน 111 ล้านบาท
และครุภัณฑ์ อื่นๆ 260,000 บาท จะนาเข้าคณะกรรมการครุภัณฑ์ต่อไปครับ ซึ่งปีที่แล้วตั้งไว้ 35 ล้านบาท
ซื้อไป 16 ล้านบาท มติเพื่อพิจารณาขอครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 12 ล้านบาท ได้หรือไม่ครับ
ประธาน : เราควรของบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทเป็นต้นไป ไม่ต้องรอ 1 ล้านบาท
และเรียงลาดับ priority และยึดตามที่นพ.ชาติชายเสนอมาครับ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.3.เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองวิเชียร : ได้ไปนาเสนอแผนคาของบประมาณเงินเหลือจ่าย 15 ล้านบาท เราใช้เงินสมทบ
2 ล้านกว่าบาท รายการที่จะซื้อจากเงินเหลือจ่ายครั้งนี้ คือ เครื่องตรวจหัวใจด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูงขนาด
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ใหญ่ 1 เครื่อง 6 ล้านกว่าบาท เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ 3 ล้านบาท 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ
ทารกแรกเกิด 5 เครื่อง ตู้อบทารกแรกเกิด 5 เครื่อง เครื่องส่องตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะแรก 1 เครื่อง
ใช้เงินสมทบ 2 ล้านกว่าบาท ร่วมมูลค่าทั้งหมด 17 ล้านกว่าบาทซึ่งตรงส่วนนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว ทาง
สป.สช.เขต 6 ให้เราดาเนินการต่อ ตอนนี้เร่งทางฝ่ายพัสดุหาสเปคเพื่อจะได้ดาเนินการจัดซื้อให้ทันเวลา
งบประมาณปกติจะมีงบบางเดชะซึ่งมีอยู่ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งบางเดชะหลักที่มีศาลา เรากาลังทาการ
ปรับภูมิทัศน์และสร้างโรงนอนเพิ่ม สร้างที่จอดรถเพิ่ม และฝั่งตรงข้ามนั่น เรากาลังทาเป็นที่ พักขนาดใหญ่และ
ปรับสภาพถนน งบเพิ่มเติมของแพทย์แผนไทย 158 ล้านบาท ทางพัสดุจะทาข้อมูลเผยแพร่เพื่อทาการประชา
วิจารณ์ และเมื่อทาการประชาวิจารณ์ไม่มีผู้ใดโต้แย้ง ก็จะประกาศเพื่อเชิญผู้รับเหมามายื่นประมูลผ่านทาง
ระบบต่อไปครับ
ในการก่อสร้าง PCC นั้น ผมได้ไปพูดคุยกับผู้อานวยการชลประทาน ในการทาโครงการแก้ม
ลิง ดินที่เขาขุดมาเพื่อทาอ่างเก็บน้านั้นเราสามารถขอเขาได้ ซึ่งเราจะเสียแต่ค่ารถบรรทุกขนดินเท่านั้น ซึ่งที่เรา
จะสร้าง PCC ที่เราได้มาอยู่ตรงข้ามโรงเก็บของเก่าในเขตเทศบาลเมือง
ประธาน : เขามีงบให้ 44 ล้านบาท เพื่อสร้างที่ทางานให้กับหมอครอบครัวและทีมเวชกรรม
สังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งถ้าได้ดินมาถมจากท่านผู้ว่าก็ถือว่าตกลง และให้ ทาคาของบให้อยู่
ในปีงบประมาณ 2562 เตรียมทาเรื่องการของบประมาณไว้
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.4. เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
นางเพ็ญศรี ดารงจิตติ : สรุปผลการประเมิน 5ส. หน่วยงานที่เกณฑ์ 54 หน่วยงาน
ไม่ผ่าน 44 หน่วยงาน ส่วนใหญ่ 90% พบของหมดอายุในหน่วยงาน
ในส่วนของการเตรียมเปิดห้องสวนหัวใจ เราได้นักเทคโนโลยีสวนหัวใจ 3 คน แต่ติด
ปัญหาเรื่องที่พักไม่เพียงพอ พยาบาลนอก รพ.เกี่ยวกับสวนหัวใจ 1 คน ที่จะมาเทรนพยาบาลเรา 6 เดือน
พยาบาล ER ที่เราส่งไปอบรมกลับมาทางานแล้วค่ะ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.5. เรื่องจากรองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.มกร : มี เ รื่ อ งขอเสนอให้ ม ติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ ตอนนี้ มี ค าถามมามาก ว่ า โลโก้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรใช่แบบไหน เพราะมีโลโก้ของโรงพยาบาลมีหลายแบบมากที่เห็น อยู่ ใน
ปัจจุบัน
สรพ. จะมา Severance ที่โรงพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน ในสิ่งที่เราจะเสนอเขา
คือ เรื่องของความก้าวหน้าแต่ละ PCC ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่องของ RM ที่จะลงโปรแกรมความเสี่ยง
เลื่อนไปเป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่องของการประชุมวิชาการเขต โรงพยาบาลเราส่งประกวดได้นาเสนอ
ทั้ง Oral และโปสเตอร์ 9 เรื่องด้วยกัน ท่านรองวิเชียรก็ได้รับการเสนอเช่นเดียวกันครับ เรื่องการบริหารจัดการ
ลูกหนี้ในสถานพยาบาล ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี
ประธาน : ตามระเบียบจะต้องเป็นตราของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในส่วน
ของเราเป็นการสร้างแบรนด์จึงนารูปตึกเจ้าพระยานามาเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล ในความคิดของผอ.
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ควรจะใช้รูปตึกเจ้าพระยาไปก่อนเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.6. เรื่องจากรองผู้อานวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
เภสัชกร ดร.สุภาภรณ์ : ในวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 จะมีการจัด
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ บูธของเราจะจัดทั้งเมืองสมุนไพรและจัดแสดงสินค้าของอภัยภูเบศร ปีนี้เราอยู่ที่
อาคาร 7 ช่วงนี้ก็จะเขียนหนังสือเล่มที่ 10 เรื่องของดี 10 ในสุขภาพท่านชาย ซึ่งในที่นี้ก็จะมีต้นกาวเครือดาที่
เป็นสมุนไพรหายากอีกชนิดหนึ่งที่จะนามาเพาะพันธุ์ที่พื้นที่หาดยางค่ะ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.7. เรื่องจากรองด้านภารกิจปฐมภูมิ
.............................................................................-...........................................................................................
............................................................................-...............................................................................................
มติที่ประชุม............................-.............................................................................................
5.10. เรื่องจากกลุ่มงานการเงินและบัญชี
คุณอภิญญา : สถานการณ์ทางการเงินยังวิกฤตในระดับ 2 และอาจจะกระโดดไปอยู่ระดับ 4
ตอนนี้อยู่ระดับ 2B- จะอยู่ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน คือ เกิดจากการลงทุนแล้วยังไม่คุ้ม
ทุน ทาให้ ป ระสิ ทธิภ าพที่ควรจะได้ยั งไม่ได้ A และในปีห น้าควรระมัดระวังการใช้เงินเป็นอย่ างยิ่งจนกว่ า
สถานการณ์ทางการเงินเราจะดีขึ้น เพราะว่าตอนนี้ตัวเงินที่ไหลเวียนในระบบเองมีค่อยข้างน้อยซึ่งภาระหนี้สิน
ของเราก็ยังคงมีอยู่ ทางฝ่ายพัสดุ การเงินและบัญชีเองก็ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดการ ซึ่งปี
หน้าอาจจะมีการดู Unit cost การเก็บข้อมูล และจะมีข้อมูลทางการเงินที่จะมานาเสนอเรื่อยๆ ค่ะ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม...............................................................................................................................

ปิดการประชุมเวลา.......17.30.............
(ลงชื่อ)............ณัฐวุฒิฑ์ จาอยู่..............ผู้จด-พิมพ์ รายงานการประชุม

