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รายงานการประชุมประจาเดือน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 7/2560
ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
- ตามเอกสารลงรายมือชื่อแนบท้ายรายงานนี้
เรื่องก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
ประธาน กล่าวทักทายที่ประชุม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากร รพ.
1. เรื่องแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลได้รับรางวัลต่างๆ ในเวทีประชุมวิชาการเขต
สุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
- นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับ
รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจาปี 2559 (ภาครัฐ) ระดับเขตสุขภาพที่ 6
- นางสาวชนิตา กิตติวีราพัชร์ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ แผนกห้องคลอด ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทการนาเสนอด้วยโปสเตอร์ หรือ นวัตกรรม (Poster/Innovation) ใน
หัวข้อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เสื้อฟอยล์อุ่นรักต่ออุณหภูมิกายทารกแรกเกิด
- นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทผลงานประกวดโปสเตอร์การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ Back Office
ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอย่างยั่งยืน
- นายมกร ลิ้มอุดมพร รองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผลงานประกวดโปสเตอร์การพัฒนาระบบบริการ
สุ ขภาพ Service Plan ในหั ว ข้อเรื่อง หออภิบาลผู้ ป่ว ยโรคหลอดเลื อดสมองแบบบู ร ณา
การแพทย์แผนไทย
2. กิจกรรมสาคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน : เรื่องจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ได้พูดถึง
ประเด็นสาคัญ 5 ประเด็น คือ
1. การออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ โดยเฉพาะเรื่อง Smart hospital เรื่องการส่งเสริมการทางานแบบประชารัฐ
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2. การจัดสร้างคลินิกหมอครอบครัว PCC โดยขออนุมัติงบลงทุนก่อสร้าง 110 แห่ง
และขออนุมติงบประมาณสนับสนุนคลินิกหมอครอบครัวคลินิกต่อหัว 150 บาทต่อหัวประชากร และเร่งจัดทา
ระเบียบ P4P คลินิกหมอครอบครัว
3. ขอให้สานักงานหลักประกันสุขภาพ กรมบัญชีกลางและสานักงานประกันสังคม
ปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว
4. สร้ า งแรงจู ง ใจแพทย์ 3 สาขา ได้ แ ก่ เวชศาสตร์ ค รอบครั ว ระบาดวิ ท ยา
และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยออกระเบียบเพิ่มเติมในตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตส.) ฉบับใหม่
5. บูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒ นายุทธศาสตร์เขตสุ ขภาพพิเศษ ได้แก่
สาธารณสุขชายแดน สาธารณสุขทางทะเล เกาะ เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเขตพื้นที่เฉพาะ
และจะมีการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กันยายน
2560 ที่อุดรธานี
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
1.2. เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6
ประธาน : ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) ประจาปีงบประมาณ 2561
1. การพัฒนางานอาชีวอนามัยในสถานบริการทุกระดับ
2. การพัฒนางานวิจัย R2R
3. การให้ บ ริ ก ารแพทย์ แ ผนไทย เพื่ อ เสนอปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณา
คัดเลือกต่อไป
การพิจารณาทุนแพทย์ประจาบ้าน รอบ 2 ปีการศึกษา 2561 ของเขตสุขภาพที่ 6
โดย CHRO แจ้งผลการประชุมพิจารณา ในรอบที่ 2 นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับคัดเลือกใน
สาขาจิตวิทยา นางสาวพรพิมล จิตธโนปจัย และ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ นายอาทิตย์ ชินะกาญจนดิษฐ์
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
1.3. เรื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาล
ประธาน : ลูกจ้างที่ไม่ได้เป็น พกส. เงินเดือนน้อยมาก เราควรหาวิธีให้เงินเดือน
เพิ่มขึ้นให้เหมาะสม ผอ.มอบหมายให้ไปดูอัตราเงินเดือน หรือ เบี้ยเลี้ยง ลูกจ้างที่ไม่ได้เป็น พกส. หลังจากกลับ
จากการประชุมวิชาการที่จังหวัดอุดรธานี ให้จัดประชุมโดยมีหัวข้อพิจารณา ดังนี้ 1. ประชุมรีวิวค่าตอบแทน
ของบุคลากรระดับล่าง 2.พิจารณาความดีความชอบ 3. การคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล ตอนนี้เรื่องของงานพัสดุ
มีเยอะมากขึ้นท่านรองวิเชียรรับผิดชอบคนเดียวคงไม่ไหว อาจจะต้องให้ท่านรองแพทย์ หัวหน้าพยาบาล เข้ามา
รับผิดชอบงานพวกนี้ด้วย แต่ท่านก็ต้องรู้ระเบียบพัสดุด้วย โดยให้ท่านรองวิเชียรเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องนี้
การพิจารณาเรื่องความดีความชอบควรส่ง 30 กันยายน 2560 ช่วงที่ ผอ. ไม่อยู่ให้
ท่ า นรองพนมเป็ น ผู้ อ านวยการ 100% และให้ ท่ า นรองวิ เ ชี ย รดู เ รื่ อ งการลงนาม ซึ่ ง พ.ร.บ.พั ส ดุ ฉ บั บ นี้
ผู้ อานวยการไม่ส ามารถมอบอานาจต่อ ได้ ขอให้ ระมัดระวังเรื่องงบประมาณสมุนไพรดี ๆ เนื่ องจากได้ รั บ
งบประมาณเยอะมาก
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
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1.4. เรื่องจากกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่ องที่ต้องเตรี ย มการคือ วันที่ 26 ตุล าคม 2560 เป็นวันที่จะต้องทากิจ กรรม
เกี่ยวกับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สถานที่จัดงานของจังหวัดปราจีนบุรี คือ ศาลา
กลางจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลมากขึ้น เช่น การตกลงราคา ได้เพิ่มขึ้นเป็นวงเงิน 5 ล้านบาท เป็นต้น จึงน่าจะต้องปรับหน้าที่พัสดุ
ใหม่เพื่อให้รับกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ และทางจังหวัดสั่งให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุใหม่
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
1.5. เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 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 : มีเรื่องหนึ่งที่ ดร.วิไลพร สอนทาแผนงานโรงพยาบาลไปนั้น ให้สานต่อและทาในปี
2561 ให้แล้วเสร็จด้วย
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ : ตอนนี้ได้จัดตั้งคณะทางาน ทั้ง 6 คณะเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด
ดังนี้
1. คณะกรรมการลดระยะเวลารอคอยการรับบริการต่อ 1 visit จาก 200 นาที
เหลือ 120 นาที
ประธาน คือ นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด
เลขานุการ คือ นางจันทนา ทิพย์ศรี
2. คณะกรรมการการบริหารจัดการของเสีย/ขยะ
ประธาน คือ พญ.นิภาภรณ์ มณีรัตน์
เลขานุการ คือ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ จาอยู่
3. คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ประธาน คือ นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
เลขานุการ คือ นางอุดมศิลป์ หลานท้าว
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4. คณะกรรมการลดการใช้กระดาษจาก 3 ล้านบาท เหลือ 1.5 ล้านบาท
ประธาน คือ นายวิเชียร ระดมสุทธิสาร
เลขานุการ คือ นายณรงค์ ศรีบัว
5. คณะกรรมการแผนงาน KM/Expert
ประธาน คือ นายมกร ลิ้มอุดมพร
เลขานุการ คือ นายจาลอง ยศประสิทธิ์
6. คณะกรรมการเพิ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก 300 ล้านบาท
เป็น 3,000 ล้านบาท
ประธาน คือ นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
เลขานุการ คือ นายณัฐดนัย มุสิกวงศ์
ประธาน : ให้มารายงานทุกเดือน และทารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการ / ฝ่าย / กลุ่มงาน
5.1 เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
นพ.พนม : เรื่องการเพิ่มเงินเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นพนักงาน พกส. มอบหมาย
ให้ทางรองผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ทาข้อมูลและหาช่องทางที่จะ
สามารถเพิ่มเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เหล่านี้เลยดีหรือไม่ครับเพื่อความรวดเร็วในการจัดการในส่วนนี้
ประธาน : เห็นด้วยครับ มอบหมายให้คุณหมอมกร ดูเรื่องข้อมูลและระเบียบในการช่วยเรื่อง
เงินเดือนดังกล่าว
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.2 เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2
-ไม่ม-ี
5.3.เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองวิเชียร : งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ผ่านสภามติแห่งชาติในวาระที่
3 ท่านปลัดกระทรวงมีหนังสือสั่งการเรื่ องแจ้งรายการจัดสรร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สาหรับของ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รายการที่เป็น สิ่งก่อสร้าง จะได้เป็นอาคารคลอดผ่าตัด และ และพักผู้ป่วย
เสริมเหล็ก 5 ชั้น วงเงิน 55.6 ล้านบาท ส่วนครุภัณฑ์ เราได้ 2 ส่วนคือ เครื่องเอกเซร์เต้านม ระบบดิจิตอล
11.7 ล้านบาท ในส่วนของงบ PCC ท่านปลัดให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก ได้รับงบประมาณ
ของระบบปฐมภูมิในเรื่องของการพัฒนาระบบงานเป็นจานวนมาก เช่น รถบรรทุก 1 ตัน กล้องถ่ายภาพจอ
ประสาทตาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 1.2 ล้านบาท เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลกระดาษ
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บันทึก 1 เครื่อง เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น เครื่องดึงคอและหลัง เครื่องวัดความดัน
ลูกตาแบบไม่สัมผัสลูกตา เป็นต้น รวมงบประมาณ 6,481,000 บาท ที่ได้รับงบประมาณปี 2561
ยุทธศาสตร์จังหวัดนั้น ทางจังหวัดปราจีนบุรีมี การปรับวิสัยทัศน์ใหม่ คือ 1. การเป็น
เมืองต้นแบบเมืองสมุนไพร 2.การพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)
3. เกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืน ในส่วนของข้อ 3 ผมให้ทางจังหวัดเพิ่มคาว่า “สมุนไพร” เข้าไปด้วย เพราะเมื่อ
เพิ่มคาความ “สมุนไพร” เข้าไปมันจะแตกต่างจากคาว่า “อาหาร” เพราะ นิยาม (Define) ของคาว่าอาหาร
มันยังมาไม่ถึง “สมุนไพร” ซึ่งเราได้สนับสนุนวิทยากรจาก คณบดีรัฐประศาสนศาสตร์ ของธุรกิจบัณ ฑิต
มาเป็นที่ปรึกษา ให้กับจังหวัดเพื่อทาวิสัยทัศน์ใหม่ และได้มีโอกาสไปประชุมที่สานักงบประมาณ ได้มีการนาตัว
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของจังหวัดไปทากิจกรรมย่อยๆ ก็ยังคงยึดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ ยึดเรื่องเกษตรปลอดภัย
และยั่งยืน การก้าวสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และการพัฒนาระบบเมืองสมุนไพร ซึ่งในปี 2562 ทางกระทรวง
สาธารณสุขเริ่มดาเนินการ ซึ่ง เราต้องเข้าไปฟังคาชี้แจ้งในการจัดทางบประมาณในปี 2562 ของกระทรวง
สาธารณสุข กลางเดือนกันยายนนี้ ทีมในการทางบประมาณสนับสนุนก็จะรายงานงบประมาณในทุกท่านทราบ
ต่อไปครับ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.4. เรื่องจากรองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
-ไม่มี5.5. เรื่องจากรองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.มกร : งานเลี้ยงเกษียณในวันที่ 28 กันยายน 2560 ชื่องาน คือ มุทิตา คาราวะ
รศ.176 ธีมงานสีพาสเทลซอฟๆ เป็นบรรยายแบบอบอุ่น
เรื่องสืบเนื่องจากการทาแผนงาน ปีหน้าเราจะตั้งโปรเจค Abhaibhubejhr Explorer
people awards สาหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อยต้องในระดับจังหวัด –
ระดับประเทศ ซึ่งโปรเจคตรงนี้เพื่อให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการทางาน โดยที่คิดไว้อาจจะแบ่งออกเป็น
8 ประเภท และอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความเห็นว่าบุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความสามารถจริง
หรือไม่ และถ้าเป็นที่ยอมรับจริงก็อาจจะมีเป็นพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
การฝึกอบรม ปีนี้ขอให้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ปีที่แล้วใช้ไปประมาณ 3 ล้านบาท แผน
ขาขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวผมจะเรียกประชุมมาให้ defence กันว่ากลุ่มงานไหนควรจะได้งบประมาณเท่าไหร่
ระบบคุณภาพ ในเดือนที่แล้วได้มีการเตรียมทบทวนในการนาเสนอทุก PCT ซึ่งทุก
PCT นาเสนอผลงานของตัวเองได้ดีมากๆ ในแง่ของการประเมิน HA รอบหน้าคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ส่วนที่
จะต้องเติมคือ ความเสี่ยง คือการทบทวนเคส ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ HA ได้ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อกับทาง สรพ.
และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะเป็นคณะกรรมการ
อานวยการ โดยมีท่านผู้อานวยการเป็นประธาน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ในการกากับนโยบายเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น กลุ่มที่ 2 คณะผู้จัดการ ซึ่งคือคณะทางาน ที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ซึ่งจะมีการประชุมกันทุก
เดือน กลุ่มที่ 3 คือ 2 P safety จะเป็นคณะของ นพ.ชาติชาย ที่จะคอยมาชี้แนะว่ามาตรฐานความเสี่ยงคือ
อะไร จุดไหนคือที่ต้องทา
ในการประเมินศูนย์ราชการสะดวก ผลอย่างไม่เป็นทางการ โรงพยาบาลเราน่าจะ
ผ่านการประเมินซึ่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการกาลังรอท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เซ็นหนังสือ
ทั่วประเทศมีหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง 242 หน่วยงาน 31 กลุ่มหน่วยงานและมีประเภทโรงพยาบาล 4

Page |6

แห่ ง ที่ ผ่ า นการประเมิ น คื อ โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร โรงพยาบ าลสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า
โรงพยาบาลเลิศสิน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันที่ 21 กันยายน
2560 ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ท าเนี ย บรั ฐ บาล และโรงพยาบาลเราได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ ไ ด้ จั ด บู ธ แสดงผลงาน ของ
โรงพยาบาลในการให้บริการที่โดนเด่น ถือได้ว่าเรื่องที่หน้ายิ่งดีของโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง
ประธาน : การจัดบูธน่าจะต้องปรึกษาทางทีมงานพี่ต้อมเพราะเขามีทีมงานที่จัดบูธ
ออกงานบ่อยๆ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.6. เรื่องจากรองผู้อานวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
เภสั ช กร ดร.สุ ภ าภรณ์ : มหกรรมสมุ น ไพรครั้ งที่ 14 ที่ เ มื อ งทองธานี ที่ จั ด ขึ้ น
ระหว่าง 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 เน้นเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาต้นเองได้ โดยทาเป็นชุด
ความรู้เป็นหนังสือ เล่มนี้จะเน้นการดูแลสุขภาพผู้ชาย กิจกรรมที่ 2 นาแพทย์แผนไทยไปออกบูธให้คาปรึกษา
สุขภาพ จาหน่ายสมุนไพรไทย กิจกรรมที่ 3 แนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ตัวที่ออกใหม่ในปีนี้ คือ กันแดดของผู้ชาย
และมัสคูลสเปรย์กระดูกไก่ดา นาเสนอเกี่ยวกับเมืองสมุนไพร business model คือการประยุกต์สมุนไพรเข้าสู่
ธุรกิจ เช่น สปาภูมิปัญญาไทย สมุนไพรที่ใช้กับสัตว์ได้
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.7. เรื่องจากรองด้านภารกิจปฐมภูมิ
พญ.ชีวาลัย : จากหน่วยงานอาชีวเวชกรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง รายงานผล
การดาเนินงานการจัดการขยะภายในโรงพยาบาล โครงการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาล และ
การจัดทาแผนพัฒนางานอาชีวและอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 6
การสารวจปัญหาการจัดการขยะภายในโรงพยาบาล ปัญหาที่พบคือ การคัดแยกขยะ
โดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะ ซึ่งทางคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศคาสั่งใหม่ออกมาว่า ควรทิ้งยาในกลุ่ม
ยาปฏิชีวนะร่วมทั้งภาชนะบรรจุให้อยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตรงนี้ยังมีหลายแผนกยังไม่ทิ้งตามประกาศใหม่ของ
คณะกรรมการอาหารและยา
การจั ด เก็ บ ขยะในจุ ด พั ก ขยะยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ปั ญ หาที่ พ บคื อ จุ ด พั ก ขยะของ
โรงพยาบาลเรามีน้าขังและยังไม่มีการปิดอย่างมิดชิด มีการส่งกลิ่นสู่พื้นที่ข้างเคียง บางจุด ที่เป็นที่พักขยะของ
วอร์ดมีขยะล้นออกมา บางจุดที่ไม่ใช่ที่พักขยะก็ยังมีการนาไปทิ้งไว้ แต่ตอนนี้เริ่มมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างแล้ว
การจัดเก็บขยะของแต่ละแผนกยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ขยะติดเชื้อนาไปทิ้ง
ในถุงขยะสีดา ขยะอันตรายควรจะใช้ถุงสีเทา แต่บางพื้นที่ใช้ถุงสีดาโดยให้เหตุผลว่า ถุงขยะสีเทามีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน จึงอยากขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
เรื่องรถหัตถการ ส่วนใหญ่จะออกแบบรถหัตถการกันเองโดยพบว่า บางแห่งทาได้
มิดชิด บางแห่งทาไม่มิดชิด เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาล ต่อมาคือเรื่อง
ของ saftic tang โดยมี ไ ม่ กี่ แ ผนกที่ มี ใ ช้ แ ต่ ไ ม่ ใ ช้ กั น และมี ก ารด าเนิ น การน าสารคั ด หลั่ ง ไปทิ้ ง ตามท่ อน้า
ซึ่งการบาบัดในท่อบาบัดน้าเสียธรรมดาและในระบบการบาบัดใน Saftic tang จะไม่เหมือนกัน โดยผู้ปฏิบัติให้
เหตุผลว่าบริเวณดังกล่าวมีเขาใช้ล้างภาชนะในการทานอาหารบริเวณใกล้เคียง จึงไม่ได้ใช้งานบริเวณดังกล่าว
Receptal Bags ภายในโรงพยาบาลมี Receptal Bags ใน 1 เดือนประมาณ 200
กิโลกรัม ได้หาข้อมูลเรื่องการจัดการ Receptal Bags เพื่อลดปริมาณน้าหนัก โดยให้ผู้รับกาจัดขยะติดเชื้อใส่
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อุปกรณ์ป้องกันแล้วเทสารที่อยู่ภายใน Receptal Bags ลงใน Saftic tang แล้วจึงนา Receptal Bags ไปกาจัด
ตามกระบวนการ วิธีนี้ทาให้ลดปริมาณของน้าหนักไปได้มาก ถ้าทุกโรงพยาบาลทาได้จะทาให้ลดปริมาณขยะติด
เชื้อไปได้มาก
นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมแนวทางการจัดการขยะภายในโรงพยาบาล โดยนา
แนวทางเก่ามาผสมกับแนวทางใหม่ ซึ่งตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการจัดการ
ของเสียของคณะกรรมการอาหารและยา การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังได้พิจารณาร่วมกับ
มาตรฐาน Green and clean ที่ให้ใช้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย และขยะ
ติดเชื้อ พ.ศ.2545 “...ขยะอะไรก็ตามที่สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเลือด อุจจาระ ปัสสาวะของ
ผู้ป่วย ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ..”
โดยแบ่งขยะภายในโรงพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท 1.ขยะรีไซเคิล สามารถนามา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงพยาบาลได้ 2.ขยะมูลฝอยทั่วไป บางส่วนที่ย่อยสลายได้ก็สามารถนามาทาเป็นปุ๋ย ส่วน
ที่ย่อยไม่ได้ก็จะนาไปกาจัดที่ อบต.ท่างาม 3.ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จะแบ่งออกเป็นประเภทมีคม กับประเภทไม่มี
คม 4.ขยะอั น ตราย ก าลั ง จะท าให้ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกั น คื อ การบรรจุ ใ ส่ ถุ ง สี เ ทา และจะน า ไปส่ ง ให้
บริษัทเอกชนกาจัดต่อไป อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานจะรีบทาเอกสารการแยกประเภทของขยะแจ้งหน่วยงาน
ภายในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โครงการภารกิจ พิชิตไขมันครั้งที่ 2 กลุ่ มเป้าหมายคือ BMI < 23 และภายใน 6
เดือนต้องลดน้าหนักจากน้าหนักตัวเดิมลงไป 10% โดยในรอบที่ 1 มีผู้ลดได้ตามเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 30 ใน
การนี้ขอเชิญชวนให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
การจัดทาแผนพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ การเป็น
ศูนย์การเรียนรู้การยศาสตร์ คือ ปัญหาท่าทางการทางานกับสถานที่ในการทางานที่มีความสัมพันธ์กับการปวด
เมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อ ทางเขตสุขภาพที่ 6 ได้กาหนดมาแล้วว่าให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็น
ศูนย์กลางด้านการยศาสตร์ จึงเกิดโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สาหรับบริการทุติยภูมิภายใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการยศาสตร์โดยตรง คือ รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวา
นิช เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้กับเราและมาทาโครงการต่อเนื่องเพื่อที่จ ะให้
โรงพยาบาลเราเป็นศูนย์กลางในด้านนี้โดยตรง
นพ.พนม : ฝากหน่วยงานพัสดุดูเรื่องถุงขยะสีเทาที่ไว้ใส่ขยะอันตรายด้วยครับ
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิฑ์ : ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่องขยะครับ ตอนนี้ทางทีมงานได้
จัดทาโครงการแยกขยะแลกบุญ โดยถังขยะจะตั้งไว้ที่หน้าร้านเซเว่น จะมี การแยกเป็น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว
กระป๋องอะลูมิเนียม จากที่ญาติหรือคนไข้เองใช้แล้วนามาทิ้งลงในถังขยะนี้ และจะมีการตั้งคณะกรรมการแยก
ขยะแลกบุญ มีการรายงานในที่ประชุมทุกเดือนในที่ประชุมประจาเดือน
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
5.9. เรื่องจากกลุ่มงานการเงินและบัญชี
คุณอภิญญา : สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงเดิม คือ 2B- วิกฤตระดับ 2 แต่เรื่องการจัดเก็บ
รายได้เรายังอยู่ในระดับ A
เงิน คงเหลื อที่ส ามารถใช้จ่ายได้ เหลื ออยู่ 24 ล้ านบาท ใช้ในส่ ว นของประกันสั งคมเหลือ
10 กว่าล้านบาท เงิน UC เหมาจ่ายรายหัวเหลืออยู่ 13 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเรามีเงินอยู่ทั้งหมด 62 ล้าน
บาท มีหนี้สิ้นทั้งหมด 176 ล้านบาท แต่ก็ยังติดลบอยู่ – 100 กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณหน้า
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ขอให้ประหยัดขึ้นร้อยละ 2.5 แต่ในส่วนของยา Lab เวชภัณฑ์ กลุ่มนี้เรา save เงินไม่ได้เพราะเรามีการขยาย
สาขาในการให้บริการ คือ สาขามะเร็ง
สภาพคล่องของเราลดลง ประกอบกับต้นทุนเราสูงขึ้น ดังนั้นในปี 2561 เรื่องของการเงิน
บัญชี พัสดุ จะต้องมีความเข้มงวดในการใช้เงินให้มากขึ้น
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 เรื่องอัตราค่าห้องพิเศษ
นพ.มกร : เรื่องค่าห้องพิเศษตึก 75 ปี ครับ ได้ความเห็นมาว่ารู้สึกแพงไปถึงแม้บางคนเป็น
ข้าราชการเบิกได้ก็ตาม จึงอยากขอความคิดเห็นว่าควรจะตั้งไว้เท่าไหร่ดีครับ
นพ.พนม : คงต้องหาโรงพยาบาลอื่นเปรียบเทียบราคา และสิ่งที่สาคัญสุดคือ การให้บริการ
สิ่งของเครื่องใช้ในห้องพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าห้องที่เหมาะสม ขอให้ประชุมกันให้เรียบร้อยและ
จัดทาประกาศอัตราค่าห้องพิเศษให้เป็นที่เรียบร้อยครับ
มติที่ประชุม...........รับทราบ...................................................................

ปิดการประชุมเวลา.......16.30.............
(ลงชื่อ)............ณัฐวุฒิฑ์ จาอยู่..............ผู้จด-พิมพ์ รายงานการประชุม

