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สรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 12/๒๕๖๐ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม ๒560
เรื่อง กอนการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนทีผ่ านมา
เรื่อง แจงใหทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หนาที่ของผูบริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
3. จากที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข การดําเนินการสาธารณสุขตองทําใหครบรอบดาน
แผนงานรับ Ageing Society, Care Not just “Sick Care” Must be Healthcare งานสําคัญคือ MCH, NCD, RTI
4. จากกระทรวงสาธารณสุข
-การดําเนินงาน ขอใหยึด PA เปนหลักทํางาน
-โรงพยาบาลทุกแหง “เกาได แตสกปรกไมได”
-ระบบ Refer back ตองรวมสรางใหเกิดขึ้น
-การเงิน โรงพยาบาลใหดูแลเรือ่ งคาตอบแทน เจาหนาที่
-มุมมอง ทํา “ให” ไมทํา “เอา” การเงินจายเงินใหรวดเร็ว, IPD และ OPD/ER การใหบริการนอกเวลาราชการ
5. CUP เมืองปตตานี ลดลงอยูท ี่ระดับ 54.9% ปญหาเกิดจากกรวินิจฉัยโรค ICD-10 ไมบันทึกและบันทึกไมถูกตอง
6. รพ.ปตตานี
-ติดตามทุกเดือน IC, ENV, RM, ผลงานระบบบริการ กลุม สนับสนุน (สถานะการเงิน, ติดตามแผนงบ เงินตาง
ๆ Green&Clean Hospital)
เรื่อง แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-รายงานฐานะการเงิน และรายงานเงิน UC สถานะการเงินของโรงพยาบาลปตตานี ณ เดือนธันวาคม
2560 อยูในสภาพคลอง
2. การพัฒนาระบบหนวยบริการ
-สาขา ACS อัตราผูป วยเพิ่มขึ้น แตอัตราการตายลดลง
-วัณโรค (TB) เพิ่มมากขึ้นในชุมชนเมือง ปองกันดวยการคัดกรองผูปวยและผูท ี่สมั ผัสกับผูป วยรายใหม และ
คัดกรองเพิ่มในเรือนจํา
-RDU ลดการใชยาปฏิชีวนะในผูป วยที่ปวย แผลสด ไขหวัด คลอดปกติ ทองเสีย
-MCH อัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นมากในรอบเดือนที่ผานมา
-PA พชอ. ติดปายคลินิกหมอครอบครัว ประเด็นการขับเคลื่อนในผูส ูงอายุ เด็กและผูพ ิการ โรคไมติดตอฯ
และมีกรทบทวนคําสั่ง บทบทหนาที่
-หมอครอบครัว เปดใหบริการ 2 หนวย คือบานาและเขตเมือง มีปายคลินกิ หมอครอบครัว
3. แผนงบลงทุนป 2561
-งบบูรณาการ งบจังหวัดดานกีฬา 18 รายการ และงบ 3 จ. สบรส. 9 รายการ อยูในขั้นตอนที่ 1-6
-งบคาเสื่อม 70% หนวยบริการ 13 รายการ อยูในขั้นตอนที่ 1-4
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-งบเกาทีก่ ําลังดําเนินการ 3-6
-งบคาเสื่อม90% ป 2559 จํานวน 25 รายอยูในขั้นตอนที่ 1-4
-งบคาเสื่อม10% ป 2559 จํานวน 2 รายอยูในขั้นตอนที่ 1-4
-งบคาเสื่อม<ป 2558 ลงมา จํานวน 14 รายการ อยูในขั้นตอนที่ 1-4
-งบคาเสื่อม 90% ป 2560 (วิธีพิเศษ) จํานวน 10 รายการ เหลืออีก 4 รายการรอสงมอบ
-เงินบํารุง ป 2560 จํานวน 31 รายการ รอสงมอบอีก 4 รายการ
-ปรับปรุงสิง่ กอสรางป 2561 จํานวน 22 รายการ มีแบบแลว 17 รายการ รอประเมิน+แบบ 2 รายการ
3. พัสดุ การจัดซื้อจัดจาป 61 วิธีเฉพาะเจาะจง อยูในขั้นตอนประกาศเชิญชวน
4. ฝายบริหาร
-เสนทางจราจรในโรงพยาบาล ปญหารถจักรยานยนตวิ่งยอนศร
-Green and Clean ผานระดับขั้นพื้นฐาน เปาหมายป 61 ผานระดับดี
5. OPD เรียกเก็บคาธรรมเนียมนอกเวลาราชการ ชลอไปกอน
6. IC งานจายกลางหองเก็บของปราศจากเชื้อแกไขเรงดวนภายใน 2 สัปดาห
7. HA มีการทบทวน เริ่มตัง้ แตดานแรกจนถึงผูอ ํานวยการ
8. RM รายงานความเสี่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นแลว ตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก
เรื่อง รับรอง
งาน พรส. ขออนุมัติแผนปรับปรุงสิ่งกอสราง2561
-กลุมงานรังสีวิทยา (เดิมอยูในแผนเงินบํารุงป 2560) รายการปรับปรุงหองเก็บฟลมเปนหองอานฟลม
สําหรับรังสีแพทย จํานวน 133,100 บาท มอบคุณนิวัฒนปรับแบบใหม
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
เรื่อง มอบหมาย/ติดตาม
1. บริหารทั่วไป ENV, Green and clean,
2. IC การติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. ความเสี่ยง ความคืบหนาการลงขอมูลการรายงานความเสี่ยง
4. HA การติดตามผลการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
5. เวชระเบียน, คชจ.สูงเกินหาแสนบาท/ราย
6. การเงิน กรรมการทบทวนบัญชีคาบริการทางการแพทย, งบการเงินตองสงวันที่ 10 ของทุกเดือน
7. องคการแพทย สรุปเวชระเบียนชา
8. พัสดุ รายงานการใชวัสดุ และแผนประจําป
9. พรส. แผนงบลงทุนและแผนเงินบํารุงป 2561, ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (PA) Service plan
10. เวชกรรม ปฐมภูมิและ พชอ.
11. พัสดุ+พรส. ปรับปรุงหองพักของวิสัญญี
12. ศูนยคุณภาพ เชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 12/2560
ประจําเดือน ธันวาคม 2560 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. พญ.วรางคณา
6. นายแพทยพรสวัสดิ์
7. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
ศรีสุด
สุวรรณวงศ
ศีลวัฒนพันธ

8. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

9. นายแพทยพรชัย
10. นายแพทยพิสรรค

ประเสริฐวชิรากุล
กองกิจกุล

11. แพทยหญิงดาราวรรณ
12. แพทยหญิงศิริพร
13. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

14. ทพญ.จุฑามาศ
15. นางสาวทิพวรรณ
16. แพทยหญิงชนันณชิฎา
17. นางรอมือเลาะ
18. นางภัสราวรรณ
19. นายอภิเชษฐ
20. นางสาวอัจฉราวรรณ
21. นางเจะปาตีหมะ
22. นางสุพัตรา
23. แพทยหญิงละออพรรณ
24. นายฉลอง

อรามรัตน
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
หะยีเด
ชายสิงขรณ
โกตัน
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
สาและ
มีสงค

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานทันกรรม
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป
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ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภรณ
2. นายแพทยรุซตา
สาและ
3. แพทยหญิงภาวิณี
4. นายแพทยอัสมาน
5. นางสาวอุษณีย
6. แพทยหญิงเสาวลักษณ

เสรีประภากิจ
อาลี
ชวยธรรมรัตน
ศิลาลาย

หัวหนากลุมการพยาบาล
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐ
2. นางสาวแกวตา
3. นางสาวปทมา
4. นางสาวกัญญา
5. นางสาววันทนา
6. นางลมัย
7. นายอัซมี
8. นางจินดารัตน
9. นางสุมาลี
10. นางสายพิณ
11. นายกิตติชัย
12. นางภัทรภรณ
13. นายนิเวต
14. นางรัชนีวรรณ
15. นางสาวรวงรัตน
16. นางผกาพร
17. นางสาววิซีนีย
18. นางสาวอามันดา
19. นางสาวพิชนุช

กุกุทพันธ
ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขนันท
คุมภาสโน
แดงประดิษฐ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
กุลดิลก
บุญศรี
แกวขาว
บุญญโส
แกวประกาศ
สุหรรษา
ไชยเอียด
เจะแล
ราภาคะ
ตันติการ

นักวิชาการสธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พนักงานรับโทรศัพท
นักกิจกรรมบําบัด
นักกายอุปกรณ
นักทรัพยากรบุคคล

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
5. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภรณ
1. แพทยหญิงภาวิณี
เสรีประภากิจ
16. นางสาวอุษณีย
ชวยธรรมรัตน
3. แพทยหญิงเสาวลักษณ
ศิลาลาย

หัวหนากลุมการพยาบาล
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน ธันวาคม 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -

5

เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
๑ ๑๓ พฤศจิกายน
๒ ๑๕ พฤศจิกายน
๓ ๑๖ พฤศจิกายน
๔ ๒๙ พฤศจิกายน

หนวยงาน
คณะทํางานวัณโรค
ชมรมมุสลิม
ชมรมมุสลิม พุทธศาสน
กลุมงานจิตเวช

๕
๖

๓๐ พฤศจิกายน
๓๐ พฤศจิกายน

๗

๓๐ พฤศจิกายน

ก.การพยาบาล
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร
ก.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

๘

๕ ธันวาคม

ก.การพยาบาล

๙

๗ ธันวาคม

รพ.ปตตานี รวมกับ สนง.
ประกันสังคมจังหวัด

รายการ

สถานที่

ประชุมคณะทํางานวัณโรค คป.สอ.ม.
Big Cleaning Day ศาลาละหมาด
รับการนิเทศ-ประเมินศาสนสถาน
รับการเยี่ยมชมการดําเนินงานพัฒนา
พัฒนาบริการเลิกบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรัง
และประเมินผลงานโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ จากเครือขายวิชาชีพแพทยในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแพทยสมาคม
แหงประเทศไทยฯ
จัดประชุมความเสี่ยง (เขมขน)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พิจารณากําลังคนดานการทํางาน
จัดอบรมโครงการ Hand Of Life รุนที่ ๕
และ ๖ โดย นพ.ชารีฟ หะยีบือซา และทีม
พยาบาลเฉพาะทาง
บริการนวดคลายเครียด ยืดเหยืยด
กลามเนื้อดวยทาบริหารฤาษีดัดตนและ
มณีเวช เนื่องในวันชาติ
เยี่ยมผูประกันตน เนื่องในวันพอแหงชาติ
(จํานวนผูปวย ๓๔ ราย)

หองกอเกียรติพิทักษ
อ.ศาลาละหมาด
หองราชาวดี
หองราชาวดี

หมายเหตุ
*
**
***

หองสบันงา
หองสบันงา
หองไทรงาม
อาคารผูปวยนอก
โรงพยาบาลปตตานี
หอผูปวยใน
โรงพยาบาลปตตานี

หมายเหตุ
* กลุมงานจิตเวชไดเชิญกลุมเยาวชนที่อยูในระหวางการบําบัดรักษายาเสพติดแบบผูปวยนอก (Matrix Program) และสมาชิก
ชมรมราชาวดี มารวมกิจกรรมกับสหวิชาชีพที่เปนสมาชิกชมรมมุสลิมดวย
** ผลการดําเนินงานศาสนสถานและกิจกรรมของ รพ.ปน. เปนที่นาพอใจมาก ขอใหมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ

ที่
วันที่จดั
นอกโรงพยาบาล
๑ ทุกวันพุธ

หนวยงาน
ก.การพยาบาล

รายการ
เปนผูนําออกกําลังกายดวยการเตนแอโร
บิก

สถานที่
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร

หมายเหตุ
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๒

๒๖ พฤศจิกายน

โรงพยาบาลปตตานี

๓

๑ ธันวาคม

๔

๑-๒ ธันวาคม

โรงพยาบาลปตตานีรวมกับ
เทศบาลเมือง
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง

๕

๓ ธันวาคม

๖

๔ ธันวาคม

๗

๖ ธันวาคม

๘

๘ ธันวาคม

๙

๙ ธันวาคม

๑๐ ๗-๘ ธันวาคม

ก.การพยาบาลรวมกับ
สโมสรโรตารี่
ก.เวชกรรมสังคม รวมกับ
เทศบาลเมือง สสอ. และ
เครือขาย อสม
คลินิกมณีเวช

เดิน วิ่งปองกันอัมพาต แสงนําใจ ไทยทั้ง
ชาติ เฉลิมพระเกียรติ
ออกหนวยแพทยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
ออกหนวยแพทยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ
ออกหนวยแพทยและเยี่ยมผูประสบ
อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองปตตานี
ออกหนวยแพทยและเยี่ยมผูประสบ
อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองปตตานี
อบรมมณีเวชใหแกคณะครูและแกนนํา

โรงพยาบาลปตตานี รวมกับ ทบทวนแผนกอนสงหนวยงานออก
สสจ.ปตตานี
ปฏิบัติงานทุกหนวยและเปดแผนเผชิญ
เหตุเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลปตตานี
ออกหนวยแพทยพระราชทานในพระองค
๙๐๔ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่จังหวัด
ปตตานี*
ENV และ ก.สุขศึกษา
รับเกียรติบัตรโรงพยาบาลผานเกณฑ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และอบรม
พัฒนาบุคลากรมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ เขต ๑๒**

อําเภอเมือง
ปตตานี
ตําบลอาเนาะรู จะบัง
ติกอ
ตําบลอาเนาะรู
ชุมชนโคกชาง ตําบลรู
สะมิแล
ศูนยชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย ณ
สะพานเดชา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต
มอ.
สสจ.ปตตานี
มัสยิดกลาง จ.ปน.

โรงแรมกรีนเวิลด
พาเลส จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
* ใหบริการไปทั้งสิ้น ๓๐๔ ราย ไมมีอาการหนัก และไมมีผูปวยเปนลมหรือหมดสติ
** โรงพยาบาลปตตานีผานเกณฑในระดับ “พัฒนา” ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย

ที่
วันที่จดั
กิจกรรมวิชาการ
๑ 7-14 พย.60

๒

7 พย.60

หนวยงาน

รายการ

-พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ ประชุมวิชาการนมแมแหงชาติครั้งที่ 6
-พญ.กรพินธุ แกวกระจาง
-คุณกัญญารัตน โสคําภา
-คุณซูไรดา ยีลีมอ
คุณฟุรกอน อัฟุรกอน
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบบริการบําบัดโรคติดยาสูบ

สถานที่
มณเทียรริเวอรไซด

คริสตัล หาดใหญ

หมายเหตุ
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รพ.นราธิวาส

อบรมโครงการพัฒนาระบบขอมูลงาน
สุขภาพจิต
ประชุมพิจารณาโภชนาการ
อบรมบูรณาการงานศาสนสถานกับงาน
จริยธรรม

รร.อมารี

8-9 พย.60

๔

15-16 พย.60

5
6

23 พย.60
11-15 พย.60

คุณอนิรุต เกปน
นพ.อามีน แสมา
คุณลมัย แดงประดิษฐ
คุณผองใส ตันติวิชญาวาณิช
คุณทนงศักดิ์ สุไลมา
ตัวแทนเวชกรรมสังคม

7

27-29 พย.60

พญ.นันธิดา โลหะวิจารณ
คุณมาจิต สมาน
คุณดวงแข บุญทรง
คุณนิตยา คันธชติกุล
คุณอังคณา พรหมแกว

ปฏิบัติการดานการแพทยพระชาพิธี
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27-29 พย.60

ทพ.ปยะธิดา ดวงศรี

ที่
9

วันที่จดั
20-25 พย.60

หนวยงาน
คุณประภาศรี ศิริวัฒน

อบรมรากฟนเทียม ตามแนวพระราชดําริ
รกฟนเทียมสําหรับฟนหลังซี่เดียว ใน
โครงการรักษาฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ 70 ป 9 มิติ
รายการ
อบรมพัฒนาบุคลากรดนการจัดหาพัสดุให
มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจงและการบริหรพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

บริจาค
1 24 พย.60

2

12 ธค.60

คุณฉลอง มีสงค
คุณนิเวต บุญโส
คุณประกิต สินธุอุทัย
คุณวิรัช แกวมณี
คุณอาดือนัง กาโฮง
คุณอนุชา เอมวัฒน
คุณณภัทร แสงอุบล
คุณธนเดช สุทธิมาศ
คุณซารีนา ดะโละ

อบรมโครงการปฏิบัติการรวมใจพัก..รักษ
พลังงาน

๓

คุณฐาการ ปยะพันธ

-บริจาคเครื่องฟอกไตใหหนวยไตเทียม
รพ.ปตตานี ราคา 465,000 บาท
คุณรุงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย -บริจาคเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัณญาณชีพ ใหหนวยไตเทียม รพ.
ปตตานี ราคา 125,000 บาท
โรงพยาบาลปตตานี
แสงนําใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปองกัน
อัมพาต ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลปตตานี บริจาคเงินรายไดให
มูลนิธิโรงพยาบาลปตตานี จํานวน
383,186 บาท

ใบหยกสกาย

ทองสนามหลวง

ศูนยราชการ นนทบุรี

สถานที่
รร.มารายการเดนท

กรุงเทพฯ

หองประชุมราชาวดี
รพ.ปตตานี

หมายเหตุ
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สรุป ประมาณคา ใช จายการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลปต ตานี ประจําเดือ น
พฤศจิกายน 2560
จํานวนประชุม/อบรม
72 เรื่อง
-เชิญ
99 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
18 ราย
รวม
117 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 241,780.20 บาท/40 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท/ 31 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องทีท่ ุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวนรวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสําคัญ งานประจําไดมาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
1.2 หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมีห่ นาทีร่ ับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนใครก็
ตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในหนาที่ทปี่ ฏิบัติงาน ผูบ ริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน ผูบริหารตอง
รับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม (Innovation)
ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ โดยการสรางตัวแทนไว ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
มากหากมีคนใดคนหนึ่งยายไป หนวยงานจะไมไดรบั ผลกระทบ
1.3 จากที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารสุข
การดําเนินการ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต การทํางานของสาธารสุขทําใหครบรอบดานครบทั้ง
4 มิติหากหนวยงาใดที่มกี ารเขียน แผนงานและโครงการทั้งหมดควรมี Ageing Society ไวในแผนงานตางๆ ดวย
โรงพยาบาลทําเรื่องการดูแล จะตองตองรักษาผูป วยอยางเดียว โดยดูแลทุกคนทีเ่ ขาในโรงพยาบาล เรื่องงานสําคัญ MCH,
NCD, RTI. มีอัตราทีเ่ พิ่มมากขึ้น และอยูในอับดับตนๆ อัตราการตายใกลเคียงกับจังหวัดใหญ
1.4 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
การทํางานของปนี้และปตอ ไปใหยึด PA เปนหลักในการทํางาน โดยกําหนดงานสําคัญของโรงพยาบาล
ไววาจะตองทําอยางไร โรงพยาบาลทุกแหง “เกาได แตสกปรกไมได” โดยเฉพาะดูและเรื่องความสะอาด ระบบการสงตอ
ผูปวยกลับ ตองรวมสรางใหเกิดขึ้นใหได มิฉะนั้นผูป วยจะมาแออัดอยูที่โรงพยาบาลในจังหวัด เรื่องการเงินโรงพยาบาลให
ดูแลเรือ่ งคาตอบแทนเจาหนาที่ดวยไมใหคางคาตอบแทน และมุมมองคือ ทําให ไมใชทําเอา เรื่องการเงินสิ่งไหนที่ตองจาย
ควรจายใหเร็วทีส่ ุดไมควรดึงไว ผูปวยในเรื่อง one day surgery ผูปวยนอก คลินิกนอกเวลาควรงดในการเก็บเงิน
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1.5 Cup เมืองปตตานี คุณภาพเวชระเบียนลดลง มอบเวชระเบียนและองคกรแพทยดูขอมูลการวินิจฉัยโรค
ICD-10 ซึ่งบันทึกไมถูกตองและไมไดมีการบันทึกขอมูล
1.6 โรงพยาบาลปตตานี PAของปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี 5 เรื่อง คือ HOPH พชอ. PCC Tbc. FAI
สําหรับของผูตรวจราชการคือ Gov.HA, Herb city, RDU, EPC/ECS, ODS, G&C เขตฯ 12 คือ MCH, ACS, Tbc.,
NCD, FTI, DAB, EOC, G&C, TTM, SmK, HA, FAI, Happy, IM, ITA โรงพยาบาลปตตานี แบงออกเปน 4 เรือ่ ง คือ
เรื่องของHR คือ Happy, HRD เรื่องของปฐมภูมิ คือ พชอ., PCC เรือ่ งของ service plan คือ ACS MCH Tbc. เรื่องของ
หนวยงานสนับสนุนคือ จัดซื้อ ระบบบัญชี FAI G&C และจะติดตามทุกเดือน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดการระบบริ
การและตัวชี้วัดระบบบริหาร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนต 2560
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดป ระชุมคณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 11/2560
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
เดือน
อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560

81.18
(345/425)
75.72
(446/589)
85.29
(493/578)

35.15
(142/404)
43.87
(240/547)
40.70
(197/484)

55.81
(24/43)
60.71
(34/56)
63.04
(29/46)

42.06
(167/397)
62.84
(367/584)
64.85
(406/626)

38.27
(168/439)
36.91
(265/718)
42.99
(273/635)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

17.74
(11/62)
24.07
(13/54)
50.00
(7/14)

37.50
(3/8)
30.77
(4/12)
50.00
(12/24)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน พฤศจิกายน 2560
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน สค.60)

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

คงคาง

10

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน พย.60

23,053,109.76
389,011.25
1,279,098

-9,359,552.06
-56,597.75

13,234,676

32,412,66.82
445,609
2,159,296

4,144,418.10

466,788

-7,520.40

3,414,888

713,927.25
6,930,4875
6,546,368
1,386,355
458,358
51,519,850.07

459,267.60
(3,605,302.28)
2,883,139.50
5,517,522.96
6,122,667
1,613,386
378,568
41,695,770.07

3,061,153
1,075,843
3,104,224
28,035,202.10

14,114,874

1,245,675.75
-1,412,964.04

-10,836,634.25

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

UC

จายตรง

อปท.

-5,600
-3,688
-4,743

-3,635
-3,009
-5,887

-3,092
-375
-235

รายการที่ผานและไมผานสิทธิจายตรงผูปวยนอก สงแกไขปงบ 2558
เดือน
พฤศจิกายน 2560

ติด C ป 58
239

แกไขผาน
177

คงเหลือติด C
62

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน

ติด C ครั้งที่แลว

กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

229
169
172

ติด C
เดือนนี้
85
77
11(93)

แกไขแลว

คงเหลือติด C

145
74
114

169
172
69(151)

ปญหาติดC
ลําดับ

รหัส

1
2

97
94

3
4

95
58

5
6
7
8

57
55
66
9E

รายการ
ราคาคาเวชภัณฑมิใชยาซ้ําซอนกับการคิดคาทําหัตถการแลว
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ เชน วิธีใชยา ไมระบุเหตุผลการใชยานอก
บัญชียาหลัก ชื่อเจาหนาที่อื่นที่ไมใชแพทย
ใน Billtran มีการเบิกยามแตขาดขอมูลยาใน Bill Disp
สงเบิกคารักษาพยาบาลซ้ําซอนกับชวงเวลาที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล
สงเบิกคารักษาฯซ้ําซอมกับการฟอกเลือด
มีการสงเบิกคารักษาฯ ซ้ําซอนในโรงพยาบาลเดียวกัน
รายการยาที่ตองชําระไมมีเงินชําระ
ระบุ Claim control เปน EF (ผูปวยตองการใชซึ่งตองชําระเงินเอง) แตมี

998,383.42

พฤศจิกายน 2560
0(33)
5(19)
1(10)
1(7)
0(5)
1(6)
0(3)
3

3,484,854
848,812
3,184,014
23,876,613.17
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การเบิกยาโดยไมไดชําระเงิน
อื่นๆ
รวม

9

0(8)
11(93)

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
รายงานเงินบํารุง ณ 30 พฤศจิกายน 2560
เงินบํารุงคงเหลือพรอมใช
หัก หนี้สินพรอมจาย ธค.60
เจาหนี้การคา

120,876,788.97

94,973,943.28

37,310,737.87

20,749,717.60

คสาธารณูปโภคคงจาย

1,797,280.90

3,178,709.64

คาตอบแทนคางจาย

6,748,365.00

8,346,332.50

คาตอบแทน ฉ.10

1,670,000.00

2,638,200.00

คาตอบแทน ฉ. 11

15,588,500.00

15,651,600.00

คาตอบแทน ฉ. 12

1,790,550.00

เงินบํารุงหลังหักหนี้สิน

64,902,433.77

3,666,151.00 54,230,710.74

55,974,355.20

40,743,232.54

3.3 งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
3.3.1 การดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม
ขันตอน

กิจกรรม

วดป.

.

จัดทําแผนดําเนินการ

ตค.

.

ประกาศเผยแพร่แผน

ตค.

.

แต่งตังกรรมการกําหนดสเปค

ตค.

.

รายงานผลกําหนดสเปค

ตค.

.

จัดทํารายงานขอซือขอจ้ าง

ธค.

หมายเหตุ

เสนอ สสจ. พย+คลัง+ผวจ
ลงนาม ธค

.

จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ

.

เสนอราคา+เปิ ดซอง

.

รายงานผลเปิ ดซอง+เรียกทําสัญญา

ธค.
ธค./ ธค.
วัน

เว้ นเวลา วันเพือประกาศ
ในระบบตามระเบียบ

.

ทําสัญญา
.

ส่งมอบ

เดิมตาม Gantt chart คาดวาทําสัญญา 22 พย.60 และสงมอบใน 90 วัน (กพ.61) เขต 12 ใหดําเนินการ
เสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2560 + รายงานเบิกจาย??

3.3.2 การดําเนินการจัดซื้อตามแผนป 2561
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ที่
รายการ
1 งบลงทุนป 2561 งบบูรณาการ
1.1 งบจว. ดานการกีฬา
1.2 งบ 3 จว. สบรส.

จํานวน

งบรวม

การดํานินการ
อยูในขั้นตอนที่ 1-6

18
9

7,211,000.00
12,070,000.00

2 งบคาเสื่อม 70% หนวยบริการ ป 2561

13

19,281,000.00
14,172,944.74 อยูในขั้นตอนที่ 1-4

งบเกาที่กําลังดําเนินการ 3-6
3 งบคาเสื่อม 90% ป 2559

25

13,227,535.30 อยูในขั้นตอนที่ 1-4

2
14
10

3,000,000.00
10,350,000.00 อยูในขั้นตอนที่ 1-4
14,093,022.99 แลวเสร็จ 1+5 (พน.60)=6รายการ (60%)
อีก 4 รายการรอสงมอบ+ตรวจรับ
12,975,700.00 แลวเสร็จ 16+8+3=27 รายการ (87%)
รอสงมอบ 4 รายการ คาเสร็จ มีค.2561

งบคาเสื่อม 10% ป 2559
งบคาเสื่อม <ป58 ลงมา
5 งบคาเสื่อม 90% ป 2560
(วิธีพิเศษ)
6. เงินบํารุงป 2560 (7)+ยกมาจากป 59(21)+ปรับ
แผน (3)

31

3.3.3 คาเสือ่ มป 25690 (90%) แลวเสร็จ 60% โรงพยาบาลปตตานี ครุภัณฑการแพทย 10 รายการ
จํานวนเงิน 14,093,022.99 บาท
ที่

ตึก

1
2

BB
จักษุ

3
4

รายการ

จํานวน

รวมเงิน

ดําเนินการ

ตูเก็บเกร็ดเลือดเขยาอัตโนมัติ 9 มีค60
เครื่องมือผาตัดตอกระจกดวยคลื่นความถี่สูง (Phaco)
เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 850
จายกลาง
ลิตร (Pre-Post Vac) หองนึ่งทรงสี่เหลี่ยมฯ1ตู

1
1

520,000
2,580,000

สงมอบพย60
สงมอบพย60

1

2,500,000

สงมอบพย60

หองคลอด เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัว

1

1,820,000

สงมอบพย60

ตูเย็นเก็บเลือดขนาดไมนอยกวา 20 คิว

1

520,000

สงมอบพย60

5

BB

6

โภชนาฯ

เครื่องลางจานระบบสายพานลําเลียงขนาดใหญ

1

650,000

สงมอบ

7

ตึกศอ.

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค

1

330,000

ยังไมสงมอบ

8

ผาตัด

เครื่องจี้ตัดไฟฟา

1

500,000

ยังไมสงมอบ

9

บริหาร

เครื่องกําเนิดไอน้ํา 100 แรงมา

1

3,853,022.99

ยังไมสงมอบ

10

ไอซียูอายุร เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน
1
รายการที่ยังไมสงมอบ ประสานพัสดุติดตามบริษัทเรงดัดการสงมอบ+ตรวจรับ
ใหทันภายใน 25 ธันวาคม 2560 (หมดสัญญา)

820,000

ยังไมสงมอบ

3.3.4 ครุภัณฑเงินบํารุงป 2560 ความกาวหนาในเดือนพฤศจิกายน 2560 (แลวเสร็จ 3+รอสงมอบ
4 รายการ)
ที่

ครุภัณฑการแพทย
1 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ

หนวยงาน
อช.๑

จํานวน
2

ราคา/หนวย รวมเงิน
280,000
560,000

ขั้นตอนพัสดุ
แลวเสร็จพย.60 (ป59)
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และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
2 ชุดวินิจฉัยภาพทางรังสี ขนาด

ก.รังสีวิทยา

1

1,000,000

1,000,000

แลวเสร็จพย.60 (ป60)

3 ตูควบคุมระบบลิฟท

ชาง

1

650,000

650,000 แลวเสร็จพย.60 (บํารุง60)

4 ตูดูดไอและกลิ่นสารเคมี

เซลวิทยา

1

233,200

233,200

รอสงมอบ(ป59)

5 เตียงผูปวยชนิดสามไก

อญ

3

40,000

120,000

รอสงมอบ(ป59)

6 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ
ชนิดไฟเบสิค ฯ (Defibrillator)
7 เครื่องอัดอากาศทางการแพทย
10แรงมา
8 จางเหมาบํารุงรักษาและ

หองคลอด

1

300,000

300,000

ชางอิเลค

2

300,000

600,000

ก.พยาบาล

24

85,000

2,040,000

รอสงมอบ
(ปรับแผน60)
รอสงมอบ
(บํารุง60)
ทยอยซอม (ปรับแผน)

ไมนอยกวา 3 ลานพิกเซล ชนิดจอคู
พรอม License

ซอมเครื่องชวยหายใจ

(รอบริษัทซอม2เครื่อง)

3.3.5 ปรับปรุงสิ่งกอสรางป 2561 รวม 22 รายการ มีแบบแลว 15+2=17 รายการ
ที่
1

รายการ
ประเมินราคา+แบบแลว

รายการ
15

2

เปลี่ยนแผนเปนทําใบซอม

3

3

ใหบริษัทออกแบบให

2

4

รอประเมินราคา+แบบ

2

ลําดับ

รายการ

หมายเหตุ
ก.พยาบาล 9,บริหาร 5, Lab1
-สงเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจางที่พัสดุแลว 9 รายการ (ก.การ
พยาบาลทั้งหมด)
-แจงใหหนวยงานเขียนใบขออนุมัติจัดจาง
ปรับปรุงหองพนักงานเปล (มีแบบ),
หองพักวิสัญญีแพทย ,เปลี่ยนไฟ LED OR
(แจงใหหนวยงานเขียนใบขออนุมัติจัดจาง)
-หองแยก ER (แผน 2.5แสน) เสนอราคา 156,700 รอ IC ดูแบบ
-ICU med (แผน 2.5แสน) IC ปรับแบบ และขอเพิ่มวงเงิน.........
(กําลังประเมินราคา) เบื้องตน 2.7 แสน
กอสรางหองน้ํา ER ,ทอระบายน้ําฝน
หนวยงาน

จํานวน

1

ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

OPD

1

2

ปรับปรุงหองน้ําเจาหนาที่ และหองน้ําผูปวย

ER

4

3

ปรับปรุงหองน้ําชายและหญิง

SICU

2

4

ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

NICU

2

ราคา
ตอหนวย รวมเงินใช
200,000
200,000
200,000
50,000
120,000
60,000
60,300
50,000

ความกาวหนา
พัสดุทํา รง.ขอซื้อขอจาง
สงพัสดุ 22 พย60
สงพัสดุ 22 พย60
สงพัสดุ 22 พย60
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5

กอสรางหองน้ําผูปวย

ER

1

150,000 รอแนบแบบ,
สงบันทึกพัสดุ
750,000 ปรับแผน พย60

150,000
6
7
8
9

ปรับปรุงหองผาตัดชั้น 2 (ติดกับหองชู
เกียรติ)
ปูพื้นหองผาตัดดวย แผนปูพื้นไวนิล
ตอเติมขยายหองกระจกเพื่อรองรับผูปวยกึ่ง
วิกฤต
กั้นหองเปดบริการ Intermidiate Care

OR
OR
ศอ.

1
400,000
62,500

4
1

250,000 สงพัสดุ 22 พย60
88,900 สงพัสดุ 22 พย60

130,000
อญ.

1

100,000 สงพัสดุ 22 พย60
100,000
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ปรับปรุงหองพักวิสัญญีแพทย

ANS

1

80,000 รอรานสุวาลัยประเมิน
ราคา

80,000

ลําดับ
1

รายการ

หนวยงาน จํานวน

ปรับปรุงหองศูนยเครื่องมือแพทย

ศูนยเครื่องมือ

2

ซอม/ปรับปรุงหองพักแฟลตแพทย หอง3/1

ฝายบริหาร

3

ทาสีภายในหองพัก

ฝายบริหาร

4

แฟลตพักแพทย อาคาร 1
แฟลตพักแพทย อาคาร 2
แฟลตพักแพทย อาคาร 3
ทาสีอาคารภายนอก

5

6
7

8
9
10

ราคา
ตอหนวย รวมเงินใช

1

90,000 ยังไมทําบันทึกขออนุมัติ
90,000
120,000

1

98,000 ยังไมทําบันทึกขออนุมัติ
ยังไมทําบันทึกขออนุมัติ

8
6
1

30,000
30,000
30,000

240,000
180,000
30,000

ฝายบริหาร

- อาคารมิตรไมตรี
- อาคารอเนกประสงค
ซอม/ปรับปรุงพื้นหอง ตึกอํานวยการชั้น
สอง
ทาสีอาคารอเนกประสงค
เปลี่ยนเปนใบซอม
ปรับปรุงหองพักพนักงานเปล
ปรับปรุง ไฟ LED และเปลี่ยนฝาเพดาน
ใหม
unit เคมีบําบัด

ฝายบริหาร

ยังไมทําบันทึกขออนุมัติ
1
1
225

ก.พยาธิ
วิทยา

1

ER

1

980

74,800

4

ศญ

1

100,000

หนวยงาน

จํานวน

1

ใหบริษัทออกแบบ
ปรับปรุงหองแยก :
ระบบระบายอากาศ

ER

1

ปรับแผน พย60
ปรับแผน พย60/ยังไมบันทึก
ปรับแผน พย60/ยังไมบันทึก

50,000 มีแบบ วงเงิน <แสน

OR

รายการ

537,700
148,900
246,500

60,000

50,000
70,000

ลําดับ

ความกาวหนา

ราคา
ตอหนวย
รวมเงินใช
250,000

280,000 ซื้อวัสดุซอมเอง
41,100

ความกาวหนา

156,700 รอเชคแบบกับ IC
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2

ปรับปรุงหองแยก
ไอซียู

ICU med

2

250,000

500,000 เชคแบบกับ IC
(เพิ่มทอดูด +ปรับทอระบาย
อากาศ 3.5แสน/หอง)

3.4 เสนทางการเดินรถในโรงพยาบาลปตตานี ดวยโรงพยาบาลปตตานี มีการปรับเปลี่ยนเสนทางจราจรใหม
ภายในโรงพยาบาลปตตานี เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ของเจาหนาที่และผูม ารับบริการในโรงพยาบาลปตตานี โดยผาน
ระบบไมกั้นอัตโนมัติ เริม่ ใชตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ปญหาที่พบ รถจักรยานยนตวิ่งสวนทางตรงทางเขาไมกนั้
อัตโนมัติทําใหไมกั้นลง ตีรถยนตที่กําลังจะเขาไป แกปญ
 หาโดยการกําชับเจาหนาที่ที่วิ่งสวนทางไมใหออกทางทีร่ ถเขา
และประตูที่ 5 ดานบานพัก ตองยายไมกั้นตรงทางเขาออกใหปจ จุบันใช รปภ.เปนคนเปดปด และเจาหนาที่ที่มปี ญหา
อยางอื่นใหแจงไดทผี่ ายบริหารทั่วไป สวนปายประชาสัมพันธและเสนทางจราจรกําลังสํารวจ
3.5 Green and Clean โรงพยาบาลปตตานีอยูในระบบพื้นฐาน เปาหมายในป 2561ใหอยูในระดับดี ซึ่ง
จะตองพัฒนาเพิ่มอีก 2 ขอคือ มีการพัฒนาสวมที่อาคารผูปวยในใหไดตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
รวมถึงหองน้ําสําหรับผูพิการซึ่งจะตองมีทกุ หอผูปวย และ มีกาจัดการขยะมูลฝอยครบทุกประเภทใหถูกสุขลักษณะ และ
ในเรื่องการลดการใชพลังงาน มีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ใหแสงสวางเปนหลด LED ทั้งหมด ซึ่งไดรบั การสนับสนุนจาก
ศอบต. ที่ยังไมเปลี่ยนคืออาคารเกาๆ และมีการนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวนํามาใชใหม
3.6 คาธรรมเนียมนอกเวลาราชการ ชะลอไปกอนเนื่องจากมติที่ประชุมของเขต 12 หามทุกโรงพยาบาล
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูป วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผน
1.1 งาน พรส. ขออนุมัตปิ รับแผนปรับปรุงสิ่งกอสราง 2561 ปรับปรุงสิง่ กอสราง
กลุมงานรังสีวิทยา (เดิมอยูในแผนเงินบํารุงป 2560) รายการปรับปรุงหองเก็บฟลม เปนหองอานฟลม
สําหรับรังสีแพทย จํานวน 133,100 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) มอบคุณนิวัฒนปรับแบบใหม
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 Service Plan
5.1.1 สาขา ACS สาเหตุ Homorrhae 3 ราย แนวทางแกไข กําหนดแนวทางในผูปวย HT ที่มีความ
เสี่ยงสูง ผูปวยสูงอายุ ผูป วย Anterior Wall MI จึงสงทํา Primary PCI First สงผลใหอัตราตายแยกตามไตรมาสลดลง
สําหรับป 2561 เดือนพฤศจิกายน 2560 มีผูปวยเสียชีวติ 1 ราย แผนพัฒนาป 2561 แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดาน
บุคลากร มีแพทยหมุนเวียน เปลี่ยนพยาบาลที่รบั ผิดชอบ ดานเครื่องมือ
5.1.2 สาขา วัณโรค สาเหตุ กลุมผูป วย DM COPD/Asthma ไมมี standing order ใหพยาบาลในการ
ทํา Chest X-ray ประจําป กลุมผูสมั ผัสรวมบาน รพ.สต. มีอัตราผูป วยที่เพิม่ ขึ้นโดยเฉพาะชุมชนเมือง แนวทางแกไข จัด
กิจกรรมคัดกรองผูป วยรายใหมใน 5 กลุมเสี่ยง ไดแก HIV DM COPD/Asthma ผูสมั ผัสรวมบาน และเรือนจํา
5.1.3 สาขา MCH อัตราการตายของมารดาไทย ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลปตตานีพบอัตราการตายของมารดาจํานวน 4 ราย สงตอมาจาก รพ.แมลานจํานวน 2
ราย รพ.หนองจิก 1 ราย รพ.มายอ จํานวน 1 ราย โดยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพป 2561 คือ ลดอัตรามารดา
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ตายจาก PPH และ PIH โดยทํางานรวมกับ MCH Board พัฒนาศักยภาพบุคลกร ดานการประเมินการตรวจรางกาย การ
ดูแล PPH PIS Sepsis สงเสริม BS พัฒนาระบบการสงตอ Seamiess/Fast Track/Referral audit และพัฒนาระบบ
บริการตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
5.1.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโครงการปองกันและควบคุมกรดื้อยาดนจุลชีพ (ANR) และการใช
ยาอยางสมเหตุสมผล (RDU) โดยใหความรูและแนะนําเจาหนาที่ที่อยูใน รพ.สต. รวมถึงโรงพยาบาล ไมใชใชยาปฏิชีวนะ
ในผูปวยที่เปนบาดแผลสด หวัด ทองเสียง และคลอดปกติ เพื่อลดเชื้อดื้อยา
5.1.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ผูวาราชการจังหวัดปตตานีมีคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ พชอ. ประเด็นในการขับเคลื่อนเนนใหบริการผูส ูงอายุ เด็กและผูพิการ โรคไมติดตอเบาหวานความดัน
โลหิตสูง ขยะสงแวดลอม อุบัตเิ หตุ อาหารปลอดภัย ไดมีกรทบทวนบทบาทหนาที่และสรุปผลกรดําเนินงานในป 2560
และจัดทําแผนป 2561 แตเลื่อนการจัดทําแผนเนือ่ งจากเกิดปญหาน้ําทวมเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
5.1.5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (PCC) เปดคลินิกหมอครอบครัว เปาหมายอําเภอเมือง 2
หนวย หนวยที่ 1 โรงพยาบาลปตตานี รับผิดชอบ ต.อาเนาะรู ต.รูสะมิแล. ต.จะบังติกอ หนวยที่ 2 บาน รับผิดชอบ ต.
บานา ต.รูสะมิแล ความคืบหนาลาสุดคือไดรบั การโอนที่เดินเพือ่ สรางตึกหมอครับครัวจากงบบูรณาการภาคใตป6 2
กระทรวงยังไมพิจารณา มีกรจัดซื้อรถบรรทุกเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน และมีบุคลากรใหม
5.2 พัสดุ ขอความรวมมือทุกหนวยงาน
5.2.1 ตรวจสอบราคากลางของจังหวัดในหนาเวปของโรงพยาบาลปตตานีวามีหรือไม
กรณีเปนครุภัณฑ ถาไมมีใหแจงคุณนิเวต เพื่อทําราคากลางเพิ่ม
กรณีเปนวัสดุ ใหเปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 บริษัท ถามีรายเดียวใหบริษัททําหนังสือ แจงวามีผูผลิต
เพียงรายเดียวในประเทศไทยแนบมาดวย
5.2.2 ใหสงใบเสนอราคาพรอม SPEC รายชื่อกรรมการจํานวน 3 ชุด สงฝายแผนฯ (ตอนที่แผนฯผาน)
กรรมการ3 ชุด ประกอบดวย กรรมการกําหนดคุณลักษณะ กรรมการจัดซื้อโดยเฉพาะเจาะจง (เปดซอง) กรรมกรตรวจ
รับพัสดุ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ชุด ประกอบดวย กรรมการคนที่ 1,2 ตองเปนแพทยหรือพยาบาล กรรมการคนที่ 3 ตองเปน
ชางเทคนิค
5.2.3 กรรมการทั้ง 3 ชุด ในขอ 2 ใหฝายหรือหนวยงานแจงบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการทั้ง 3 ชุด
ในขอ 2 เซ็นรับทราบ วาเปนกรรมการในชุดใด เพาะเกิดปญหาคือ กรรมการไมทราบ และกรรมการไมยอมเปนกรรมการ
เซ็น SPEC
5.2.4 เรื่องการจัดทําคุณลักษณะ SPEC ใหตรวจสอบ SPEC กอนสงไฟลโปรแกรมเวิรด ใหฝายแผน
และตรวจสอบอีกครั้งกอนลงชื่อ เพื่อปองกันความผิดพลาดของ SPEC
5.3 IC การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานจายกลาง หองเก็บของปราศจากเชื่อ แกไข
เรงดวน 2 สัปดาห ปญหาที่พบในงานจายกลางคือ ชอกระจกแตกเปนชองกวาง อากาศภายนอกไหลเขามาได การเก็บ
ของปราศจากเชื้อมีการเก็บปะกันกับของทั่วไป มีโตะสํานักงานอยูภายในหองปราศจากเชื้อ มีอุปกรณตางๆ เก็บไวในหอง
ปราศจากเชื้อ เชนรถเข็น กลองเก็บของตางๆ ซึ่งงานจายกลางไดดําเนินการแกไขทั้งหมดแลว
5.4 HA ถา HA ผาน ทุกอยางผานหมดเนื่องจากเปนมาตรฐานเบื้องตนของกระบวนการทํางาน ซึ่งตองทํา
ใหงาย ทําแลวองคกรไดอะไรบาง พัฒนาดีขึ้นดานใด เมื่อเกิดขึ้นแลวมีการทบทวนอยางไร โดยเริ่มตั้งแตปอมยามไปจนถึง
ผูอํ านวยการ ทุ กคนตอ งรวมมือ กั นทํ าไม ใชเปนหนาที่ ของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง ทุ ก คนตอ งเขาถึงและตอ งเดินไปตาม
มาตรฐานโดยทําเปนระบบ
5.5 รายงานความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสวนใหญหนวยงานที่เกิดความเสี่ยงจะไมมีการ
รายงาน หนวยงานที่รายงานความเสี่ยงนอยมาก ขอใหทุกหนวยงานลงขอมูลความเสี่ยงดวย สิ่งที่เกิดขึ้นแลวตองไมเกิด
ขึ้นมาอีก จะตองเกิดขึ้นครั้งเดียว และทุกหนวยงานตองทําตัวชีวัดในการทํางานใหได
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

