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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานี
ครั้งที่ 2/๒๕๖1 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒561
เรื่อง ก่อนการประชุม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนที่ผ่านมา
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนต้องจา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หน้าที่ของผู้บริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สร้างวิสัยทัศน์ พัฒ นาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามทุกเดือน คือความก้าวหน้างบฯ การเงิน/การคลังของหน่วยบริการ การ
พัฒนาระบบหน่วยบริการโดยเน้นความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
4. จากผู้ตรวจราชการเขตฯ 12 ความสะอาดของโรงพยาบาล (แวะทุกโรงพยาบาลที่ผ่านโดยไม่บอกล่วงหน้า)
เรื่องที่ ก ากับ ติดตามทุ ก เดือน คือ PA ความก้ าวหน้างบฯ การเงินต้องเสร็ จภายในมีนาคม 2561 และตรวจ วัณโรค
เจ้าหน้าที่ทุกคน การจัดการการเงินและบัญชี เตรียมรับผู้สูงอายุ การจัดการกาลังคน (เพิ่มไม่ได้ไม่มาก และหาวิธีทางาน)
และให้ทุกคนยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ยึดประโยชน์ส่วนรวม” “ส่วนรวม” อยู่ได้ ส่วนตัว
จึงอยู่ได้ “ส่วนรวม” ได้ประโยชน์ “ส่วนตัว” ก็ได้ประโยชน์ “ยึดประโยชน์ส่วนรวม”เป็นสาคัญ และผู้ตรวจราชการเขต
12 เน้นย้าเรื่องข้อพึงระวังมี 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการให้บ ริการทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ เรื่องการใช้
รถยนต์ในราชการของโรงพยาบาลการใช้สารเสพติดและการขับรถไม่เกินความเร็ว
5. จาก คปสอ.เมืองปัตตานี ตัวชี้วัด คือสัดส่วนผู้ป่วย รพ.สต./รพ.ปัตตานี สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวน/ความดันโลหิต
สูง จานวนผู้ป่วยทาแผลที่ ER จานวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลปัตตานี และขอบเขตการทางานของทันตภิบาล
6. เงินไม่ ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว แพทย์ ทั นตแพทย์ เภสัชกร ทาสัญ ญาใหม่ส่งก่ อน 15 มีนาคม 2561 เขียน
สัญญาปีต่อปี ไม่ทาตามสัญญาปรับ 2 เท่าบวก ดอกเบี้ย 15% กรณีเลิกสัญญาแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน
7. จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี เรื่องที่ ติดตามทุ กเดือน IC ENV., RM, ผลงานระบบบริก ารฯ กลุ่ม
สนับสนุน (สถานะการเงิน ติดตามแผนงบประมาณ และการจ่ายต่างๆ และ Green & Clean)
หน่วยงานต่างๆ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบารุงของโรงพยาบาลประจาเดือน มกราคม 2561 รายจ่ายที่ สูงกว่าแผน
และแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดอัตราค่าบริการ และการชี้แจงระเบียบเงินบารุงปี ๒๕๖๑
-ศูนย์ประกันฯ รายงานเงินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิต่างๆ ประจาเดือนมกราคม 2561
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลต่อ admission UC=4,770 บาท จ่ายตรง =1,207 บาท อปท. = 3,639 บาท
2. การพัฒนาระบบหน่วยบริการ
-สาขาวัณ โรค (TB) อั ตราความส าเร็จ การรัก ษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ม ากกว่าร้อยละ 85 ผลการ
ดาเนินงานในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ คือตั้งหน่วยคัดกรอง/ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนร่วมกับหน่วยคัดกรองบหวาน/
ความดันและค้นหาผู้ป่วยในห้างสรรพสินค้าและเรือนจา รวมทั้งติดตามผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
-การควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการสารวจภาชนะที่มีน้าขังและพบลูกน้ายุงลายในโรงพยาบาลและบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ ป้องกันโดยการพ่นหมอกควันในโรงพยาบาลปัตตานี
-การดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปัญหาคือมีผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อย แก้ปัญหาโดยกรนาคิวอาร์โคตสู่
ชุมชนโดยเครือข่าย อสม. และเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (10เสือ) สาขาทุกวันศุกร์บ่าย
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-การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จาก DHS สู่ DHB ในปี 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ และได้รับคัดเลือกอาเภอดีเด่น “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอาเภอ” ระดับเขต
-คณะกรรมการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) จัดตั้งคณะทางานเป็นกลุม่ และมีการสารวจ
ห้องน้าในหอผูป้ ่วยในเพื่อปรับปรุงเป็นห้องน้าผู้พิการเพือ่ ให้ผ่านระดับดีในปี61
3. แผนงบลงทุนปี 2561
3.1 งบบูรณาการ งบจังหวัดด้านกีฬา 18 รายการ การแพทย์ ๑๖ ยานพาหนะ ๑ ก่อสร้าง ๑ ถึงขั้นตอนถึง
ขั้นตอนทาสัญญาทุกรายการ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งมอบ ๙๐ วัน กาลังก่อสร้างห้องน้า ๒ จุด (เสร็จภายใน ๓ เดือน)
-งบ 3 จังหวัด จานวน 9 รายการ ถึงขั้นตอนถึงขั้นตอนทาสัญญาทุกรายการทุกรายการ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๑ ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน (ครุภัณฑ์ 8 รายการ เครื่องซักผ้ารอลงนามสัญญาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
3.2 งบค่าเสื่อม
-งบค่าเสื่อมปี 61 70% หน่วยบริการ 13 รายการ ถึงขั้นตอนรายงานผลการเปิดซอง
-งบค่าเสื่อมปี 60 90% หน่วยบริการ 10 รายการ มี 1 รายการเครื่องจีเ้ ทียบสเปคไม่ได้ ทาหนังสือเสนอ
ผู้ว่าขอยกเลิกสัญญา (เพื่อดาเนินการใหม่)
-งบค่าเสื่อมปี 59 ๙๐% หน่วยบริการ 24 รายการ ถึงขั้นตอนเปิดซอง
-งบค่าเสื่อมปี 59 10% ระดับจังหวัด 2 รายการ ถึงขั้นตอนรอทาสัญญา
-งบค่าเสื่อม<ปี 58 ลงมา 14 รายการ ถึงขั้นตอนรายงานการเปิดซอง ๑๑ รายการ (๒ รายการคือเครื่อง
ให้การรักษาด้วยอัลตราซาวด์ เครื่องฉายแสงอุดฟัน ไม่มีผยู้ ื่นซองทาใหม่ และ ๑ รายการ ระบบลิฟท์ให้ทาเป็นขอจ้าง
แทนขอซื้อ
3.3 เงินบารุงปี 2560
-เงินบารุงปี 60 จานวน ๓๑ รายการ แล้วเสร็จ
-เงินบารุงปี 61 ถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดสเปคและรายงานสเปค
4. กลุ่มงาน พรส. สรุปผลการตรวจราชการปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-คณะที่ ๑ กลุ่มวัยรุ่น ด้านมารดาตาย ชื่นชมโปรแกรมพัฒนาขึ้น ด้านปฐมวัย กระตุ้นการพัฒนาทาได้ดี
ปัญหาที่พบจ่ายยาธาตุเหล็กไม่ครอบคลุม และเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึก HDC ไม่ถูกต้อง ด้านผู้สงู อายุทาได้ดีโดยเฉพาะ พชอ.
เมือง Green&Clean พัฒนาไม่ต่อเนื่องตามเกณฑ์
-คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตัวชี้วัด ๑๓ ตัวไม่ผ่าน KPI ๒ ตัว ผ่าน ๕ ตัวคือ PCC STEMi
ODS ER การส่งต่อนอกเขต มีศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มีการจัดเวร ช บ ด ตัวชี้วัด ๖ ตัวที่คาดว่าจะผ่านคือ RDU
แผนไทย อัตราการตายโรคหลอดเลือดหัวใจ CKD ยาเสพติด และอัตราความสาเร็จในการรักษาผูป้ ่วยวัณโรครายใหม่
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ๒ ตัวคือ STROKE และการบริจาคอวัยวะ สาขาอื่นๆ ทาได้ดีคือสาขาจิตเวช
-คณะที่ ๓ ระบบบริหาร Happy MOPH ผลเหมือนกันทุกจังหวัดด้านการเงิน การจัดซื้อยาร่วม รพ.เป็น ๐
การตรวจสอบภายใน ปี ๖๑ ทาแผนแล้ว การควบคุมภายใน ๕ มิติ (รพ.ไม่ผ่าน ๒ มิติ เรื่องการเงินและพัสดุ) Retention
Rate การบันทึกโปรแกรมสูญเสียคนน้อย รพ.ได้ ๘๕% และ HR clinic สสจ.ควรทาร่วมกับ รพ.
5. ฝ่ายบริหาร Green and Clean จัดตั้งคณะทางานเป็นกลุ่ม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ ๒ และต้องให้ผ่านใน
ระดับดีในปี ๒๕๖๑ ซึง่ จะเน้นห้องน้าในหอผูป้ ่วยในเพื่อปรับปรุงเป็นห้องน้าผู้พิการ
6. คณะกรรมการป้องกั นและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) มีอัตราการติดเชื้อดื้อยาต้ านจุลชีพของ
แบคที เรียที่เกิดขึ้นจาแนกเป็น ๓ ชนิด คือ ด้านหลายขนาน ด้านแทบทุ กขนาน และด้านทุ กขนาน เป็นเชื้อดื้อยาชนิด
ควบคุมพิเศษและเชื้อดื้อยาทั่วไป และมีบัตรนัดผู้ป่วยดื้อยากรณีควบคุมพิเศษ
7. ศูนย์คุณภาพ (HA) มีการทบทวน เริม่ ตั้งแต่ด่านแรกจนถึงผู้อานวยการ เอกสารเตรียมส่ง สรพ.๓๐ มีค. ๖๑
และส่งให้ศูนย์คุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง ๒๕ มีค.๖๑
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8. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานน้อยมาก และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ต้องไม่เกิดขึ้นซ้าอีก
๙. พฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยให้ความรู้แก่เจ้าหน้า
ทีด้านสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกายและการเคลื่อนไหว
๑๐. การเจ้าหน้าที่ ส่งแบบประเมินรอบมีนาคม ๖๑ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ปัญหาเรื่องแมว และการให้อาหารแมวในโรงพยาบาล
๑๒. กลุ่มการพยาบาล ใบรับรองแพทย์สมัครงาน/ขับขี่ วางไว้ในระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาล
เรื่อง รับรอง
เรื่อง มอบหมาย
1. กลุ่มงาน พรส. เตรียมรับผู้ตรวจราชการและนิเทศงานปี 2561 รอบที่ ๒ ประมาณ มิย.-สค.๖๑
2. งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตรวจสารเสพติดของ พขร. และขับรถไม่เกินความเร็ว
3. การเงิน สัญญาเงินไม่ทาเวช ส่งภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
4. พัสดุ รายงานครุภัณฑ์ประจาปี หน่วยงานที่ยังไม่ส่งให้สง่ ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. IC จัดแนวทางปฏิบัติการติดเชื้อดื้อยา นาเข้าประชุมประจาเดือนขององค์กรแพทย์
๖. เวชระเบียน แผนการแก้ปัญหาการสรุปการรักษาพยาบาลช้า
เรื่อง ติดตาม
1. พัสดุ สรุปปัญหาการรายงานครุภัณฑ์ประจาปี
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean
3. ความเสี่ยง เกิดขึ้นซ้านาเสนอครัง้ ต่อไป
4. การเงิน รายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
5. กลุ่มงาน พรส. รายงานความก้าวหน้าของงบลงทุน และการขออนุมัตปิ รับแผนต่างๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ
๖. การเงิน ระเบียบเงินบารุงปี ๒๕๖๑ ส่วนที่ต่างจากระเบียบเงินบารุงเดิม
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานี
ครั้งที่ 2/2561
ประจาเดือน กุภาพันธ์ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปัตตานี
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์เฉลิมชัย
2. นายแพทย์ศักดิ์ชัย
3. นายแพทย์อรุณ
4. นางจินตา
5. พญ.วรางคณา
6. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
เกียรติศักดิ์โสภรณ
ศรีสุด
ศีลวัฒนพันธ์

7. นายแพทย์พิสรรค์

ก้องกิจกุล

8. แพทย์หญิงศิริพร
9. นายแพทย์จุมพล

รังสิเวค
ช่อพันธุ์กุล

10. นางสาวอุษณีย์
ช่วยธรรมรัตน์
11. ทพญ.จุฑามาศ
อร่ามรัตน์
12. นางสาวทิพวรรณ
วัฒนโชติ
13. แพทย์หญิงชนันณ์ชิฎา
ประพิณโรจน์
14. นางสุพรรณี
ลีฬหวงษ์
15. นางภัสราวรรณ์
ชายสิงขรณ์
16. นายอภิเชษฐ์
โกตัน
17. นางอัจฉาราวรรณ
มุสิกธรรม
18. นางเจะปาตีหม๊ะ
บินอิบรอเฮง
19. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางสุวิมล
พวงแก้ว
2. นายแพทย์สุชาติ
ศุภธราธาร
3. นายแพทย์รุซตา

สาและ

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปัตตานี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปัตตานี
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
ประธานองค์กรแพทย์
ผช.ผอ.ด้านพัฒนาระบบด่านหน้า,
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอ
หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิ
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ด้านพัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานทันกรรม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(แทน) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการผูป้ ่วยใน
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
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4.
5.
6.
7.

นายแพทย์พรชัย
แพทย์หญิงภาวิณี
นายแพทย์อัสมาน
นายแพทย์พิสรรค์

8. พญ.ละออพรรณ์
9. นายฉลอง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นางสาวแก้วตา
3. นางสาวปัทมา
4. นางสาวกัญญา
5. นางลมัย
6. นางสาววันทนา
7. นายอัซมี
8. นางสาวพรชนก
9. นางสุมาลี
10. นางสายพิณ
11. นายะนงศักดิ์
12. นางภัทรภรณ์
13. นางรัชนีวรรณ
14. นางสาวรวงรัตน์
15. นางปิยะนารถ
16. นางสาววาซีนีย์
17. นางสาววารุณี
18. นางสาวรอไอนี

ประเสริฐวชิรากุล
เสรีประภากิจ
อาลี
ก้องกิจกุล
สาและ
มีสงค์

ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี
หัวหน้าฝ่าบริหารทั่วไป

กุกุทพันธ์
ตัมพวิบูลย์
ลัพธวรรณ
สุขนันท์
แดงประดิษฐ์
คุมพาสโน
ยูโซะ
เกื้อก่อสุ
คงสมพรต
กุลดิลก
สุไลมาน
แก้วขาว
แก้วประกาศ
สุหรรษา
แก้วมาก
เจะแล
และนุ๊
มาหาแจ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญาร
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักกิจกรรมบาบัด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักโภชนการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อานวยการโรงพยาบาลปัตตานี
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีประจาเดือน มกราคม 2561 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ เรื่องก่อนวาระการประชุม
3. กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมทัง้
ในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
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ที่
วันที่จัด
ในโรงพยาบาล
1

24 ม.ค. 61

หน่วยงาน

รายการ

สถานที่

PCT เด็ก

จัดอบรมมณีเวชในทารกแรกเกิด
กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลและผู้สนใจ
จัดโครงการตาม service plan ทารก
แรกเกิด
วิทยากร โดย อ.เกรียงศักดิ์ - อ.วีณา
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาด้านลูก
และการควบคุมอุณหภูมิกาย
- ให้คาปรึกษาเคสในวอร์ด NICU
- สาธิตการทา double photo
จัดอบรมความรูเ้ รื่องระบบยา
แก่พยาบาล ประจาปี 2561 จานวน
4 รุ่น รวม กลุ่มเป้าหมาย 400 คน
โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง
การแพ้ยา, ยาความเสี่ยงสูง,ยา
ปฏิชีวนะ, การใช้ยาอย่างสมเหตุผล,
Medication reconciliation และ
spill kit
จัดประชุม เวที Referral audit
สหสาขา
จัดประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้องในการ
ดาเนินงาน OSS สาหรับแรงงาน
ต่างด้าว
ตีเส้นช่องจอดรถในโรงพยาบาลปัตตานี
และประชาสัมพันธ์ให้ จนท.จอดรถให้
ตรงช่องเพื่อความเป็นระเบียบ และเข้า
- ออก สะดวก
ร่วมกันทากิจกรรม Big Cleaning Day
ภายในหน่วยงานของตน และบริเวณ
พื้นที่เขตรับผิดชอบ

ห้องประชุมไทรงาม

2

26 ม.ค.61

PCT เด็ก

3

17, 18 ม.ค.61 คณะกรรมการระบบยา
1, 2 ก.พ. 61 ร่วมกับ กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

4

1 ก.พ. 61

PCT ศัลยกรรม

5

1 ก.พ. 61

กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
และประกันสุขภาพ

6

5 ก.พ. 61

งานบริหารทั่วไป

7

9 ก.พ. 61

จนท. รพ.ปัตตานี

นอกโรงพยาบาล
1
23 ม.ค. 61

ที่

วันที่จัด

ทีมสหวิชาชีพ รพ.ปัตตานี นาโดย นพ.สุชาติ และ พญ.ฟัทมา
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ รพ.ปัตตานี สสอ.
เมือง และ รพสต. รูสะมิแล
ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB ในพื้นที่ตาบลรู
สะมิแล เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกัน
วางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง

หน่วยงาน

รายการ

หมายเหตุ

ห้องไทรงาม /
NICU

ห้องประชุมไทรงาม

ห้องประชุมไทรงาม
ห้องประชุม
เวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี

ตาบลรูสะมิแล

สถานที่

หมายเหตุ
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นอกโรงพยาบาล
1
23 ม.ค. 61

2

24 ม.ค. 61

3

ทุกวันอังคาร

4

31 ม.ค. 61

5

27 ม.ค. 61

ทีมสหวิชาชีพ รพ.ปัตตานี นาโดย นพ.สุชาติ และ พญ.ฟัทมา
ตาบลรูสะมิแล
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ รพ.ปัตตานี สสอ.
เมือง และ รพสต. รูสะมิแล
ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB ในพื้นที่ตาบลรู
สะมิแล เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกัน
วางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
กลุ่มงานสุขศึกษา และ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเรื้อรังใน
ชุมชนโรงอ่าง
ทีมสหวิชาชีพ
ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และกลุ่ม
- กลุ่มการพยาบาล
น้าหนักเกิน มีกิจกรรม ดังนี้
- กลุ่มงานโภชนศาสตร์
- ตรวจคัดกรองความเสีย่ ง
- กิจกรรมความรู้เรื่องโรคไต
- กิจกรรมกินอย่างไร ให้ห่างไกลโรค
- กิจกรรมสาธิตเมนูอาหาร
กลุ่มงานสุขศึกษา
เป็นวิทยากรบรรยาย
ศูนย์สุขภาพชุมชน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใน
เมือง
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดรายการวิทยุ ให้ความรู้เรื่อง
สถานีวิทยุมีเดีย
และกลุ่มงานสุขศึกษา “โรคไข้เลือดออก” ทางสถานีวิทยุมีเดีย
สลาตัน
สลาตัน คลื่นความถี่ 91.50 MHz
จังหวัดปัตตานี และคลื่นความถี่
96.25 MHz จังหวัดยะลา
รวมถึงการถ่ายทอดสดด้วยโซเชียล
มีเดีย (Facebook Live)
กลุ่มงานจิตเวช
สสจ.จัดโครงการอบรมแกนนานักเรียน
โรงแรมปาร์ควิว
TO BE NUMBER ONE
รีสอร์ท
จ.ปัตตานี โดยเชิญไปเป็นวิทยากรสอน
เรื่อง “การให้คาปรึกษาเบื้องต้น” และ
เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมใน จ.
ปัตตานี จานวน 94 คน คุณครูและ
ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER
ONE แห่งละ1คน
หน่วยงาน
รายการ
สถานที่

ที่
วันที่จัด
กิจกรรมวิชาการ
1 14-16 มค.61 คุณชไมพร สินธุอุทัย
2

14-17 มค.61 คุณหทัยรัตน์ สุวรรณจินดา

3

16-17 มค.61 คุณธนิสรา จินดารัตน์

ประชุมอบรม พรบ.อาหรสาหรับทารก จ.ปทุมธานี
และเด็ก
อบรมศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียว (One
กทม.
day surgery (ODS)
อบรมเทคนิคการป็นพิธีกร “ครบเครื่อง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หมายเหตุ

8

11.

คุณปาตีเมาะ ดาราแสง
คุณกัญญารัตน์ โสคาภา
คุณนินูรีมะห์ สุไลมาน
คุณมูฮาหมัดโซเฟียน อาแว
นพ.เอกอนันต์ อนันตฐา
นิตย์ และคณะ
คุณชนิสรา จินดารัตน์
คุณนูรีดา ตง
คุณสาลิกา พิทักษ์
คุณเจะปาตีหม๊ะ บินอิบรอเฮง
ผอก.รพ.ปน.
นพ.พรชัย ประเสร็ฐวชิรกุล
คุณทะนงศักดิ์ สุไลมาน
คุณอามัล สเหาะ
คุณสุมาลา คงสมพรต
ฝ่ายบริหาร

12

ศูนย์ประกัน

4
5.

15-16 มค.61
22-26 มค.61

6.
7

19-21 มค.61
22 มค.61

8
9

23-26 มค.61
22-23 มค.61

10 31-2 กพ.61

พิธีกร”
อบรมการส่องกล้องทางเดินอาหาร
อบรม Crdiac netword Forum 10

รพ.ราชวิถี
จ.ระยอง

อบรมการพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
อบรมให้ความรู้ดา้ นสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสม
ออบรมการลดน้าหนักอย่างสาเร็จ
อบรมดินหน้า พชอ.ด้วยคนปฐมภูมิ

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กทม.

อบรมความปลอดภัยในห้อผู้ป่วยเด็ก

จ.เชียงใหม่

ธรรมศาสตร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
Green & clean Hospital
ได้รับรางวัลระดับดีในเรื่องการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การรับเรื่องร้องเรียนฯ
ตาม พรบประกันสุขภาพแห่งชาติ

สรุป ประมาณค่า ใช้ จ่ายการประชุ ม/อบรม/สัมมนา บุ คลากรโรงพยาบาลปัต ตานี ประจาเดือ น
มกราคม 2560
จานวนประชุม/อบรม
67 เรื่อง
-เชิญ
81 ราย
-คาสั่ง
ราย
-สมัคร
1
ราย
รวม
82 ราย
จานวนเงินค่าใช้จ่าย (เงินบารุงโรงพยาบาลปัตตานี) 188,951.58 บาท/40 ราย
-จานวนเงินค่าใช้จ่าย (ผู้จัด/พิเศษ)
- บาท/ - ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนต้องจา
-วิสัยทัศน์
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
-พันธกิจ
เป็นโรงพยาบาลให้บริการสุขภาพ ด้านการส่งเสริมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟู สภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
-ค่านิยม
บริการด้วยหัวใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสาคัญ งานประจาได้มาตรฐาน
-อัตลักษณ์
รพ.ปัตตานี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีน้าใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
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2. หน้าที่ของผู้บริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สร้างวิสัยทัศน์ พัฒ นาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามทุกเดือน คือความก้าวหน้างบฯ การเงิน/การคลังของหน่วยบริการ การ
พัฒนาระบบหน่วยบริการโดยเน้นความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาและอุปสรรคหรือไม่
4. จากผู้ตรวจราชการเขตฯ 12 นพ.เจษฎาเน้นเรื่องความสะอาดของโรงพยาบาล หากท่ านเดินทางผ่าน
โรงพยาบาลจะแวะทุกโรงพยาบาลที่ผ่านโดยไม่บอกล่วงหน้า เรื่องที่กากับติดตามทุกเดือน คือ PA ความก้าวหน้างบฯ
การเงินต้องเสร็จภายในมีนาคม 2561 และตรวจ วัณโรคเจ้าหน้าที่ ทุ กคน การจัดการการเงินและบัญ ชี เตรียมรับ
ผู้สูงอายุ การจัดการกาลังคน (เพิ่มไม่ได้ไม่มาก และหาวิธีทางาน) และให้ทุกคนยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “ยึดประโยชน์ส่วนรวม” “ส่วนรวม” อยู่ได้ ส่วนตัว จึงอยู่ได้ “ส่วนรวม” ได้ประโยชน์ “ส่วนตัว” ก็ได้
ประโยชน์ “ยึดประโยชน์ส่วนรวม”เป็นสาคัญ และผู้ตรวจราชการเขต 12 เน้นย้าเรื่องข้อพึงระวังมี 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริหาร ด้านการให้บริการทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ เรื่องการใช้รถยนต์ในราชการของโรงพยาบาลการใช้สารเสพติด
และการขับรถไม่เกินความเร็ว
5. จาก คปสอ.เมืองปัตตานี ตัวชี้วัด คือสัดส่วนผู้ป่วย รพ.สต./รพ.ปัตตานี สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวน/ความดันโลหิต
สูง จานวนผู้ป่วยทาแผลที่ ER จานวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลปัตตานี และขอบเขตการทางานของทันตภิบาล
6. เงินไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว เป็นเงินค่าตอบแทนที่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรมไม่เปิดคลินิก ได้รับตามต
อัตราแต่ละตาแหน่ง ซึ่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ทาสัญญาใหม่ส่งก่อน 15 มีนาคม 2561 โดบเขียนสัญญาปีต่อปี ไม่
ทาตามสัญญาปรับ 2 เท่าบวก ดอกเบี้ย 15% กรณีเลิกสัญญาแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน
7. จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี เรื่องที่ ติดตามทุ กเดือน IC ENV., RM, ผลงานระบบบริก ารฯ กลุ่ม
สนับสนุน (สถานะการเงิน ติดตามแผนงบประมาณ และการจ่ายต่างๆ และ Green & Clean)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ตามที่ โ รงพยาบาลปัตตานีได้ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาลปัตตานี ครั้งที่ 1/2561
ประจาเดือน มกราคม 2561 เมื่อ วัน อังคารที่ 16 มกราคม 2561 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม พิจ ารณารายงานการ
ประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้แก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
ชาร์ตที่สรุปช้าเกิน 10 วัน ปี 2560
เดือน
อายุรกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
กระดูก
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

85.29
(493/578)
81.89
(473/577)

40.70
(197/484)
36.07
(211/585)

63.04
(29/46)
60.00
(39/65)

64.85
(406/626)
77.6
(485/625)

42.99
(273/635)
26.83
(161/600)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

50.00
(7/14)
21.43
(9/42)

50.00
(12/24)
35.48
(11/31)
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ธันวาคม 2560

72.79
(503/691)

52.16
(290/556)

42.37
(25/59)

54.07
(345/638)

27.31
(171/626)

23.8
(5/21)

34.61
(9/26)

สรุปการจัดเก็บรายได้เดือน มกราคม 2561
สิทธิ

ยอดค้าง
(เดือน ธค.60)

UCผู้ป่วยใน
UCผู้ป่วยนอก
UC ในจังหวัด
ผู้ป่วยนอก
อปท.ผู้ป่วยใน
อปท.ผู้ป่วยนอก
จ่ายตรงผู้ป่วยใน
จ่ายตรงผู้ป่วยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน มค.61

เรียกเก็บ

ชดเชย

ส่วนต่าง

21,870,021.80
306,605.95
914,871

-9860,476.32
-21,029.10

15,291,247

31,730,498.12
327,479.50
2,925,446

1,351,179.02

705,068.50

-109,179.15

1,716,768

652,393.50
5,335,231
6,146,064
1,046,319
793,934
49,662,433.62

595,889.35
(634,381.59)
683,157
5,008,088.36
3,305,296
873,507
1,214,963
34,810,891.70

3,320,250
336,770
2,530,999
24,577,213.02

คงค้าง

17,301,822
1,312,686.78
1,686,004.50
-327,142.64

-10,317,827.21

6,161,018
539,582
2,109,970
29,111,083.28

เปรียบเทียบส่วนต่างแต่ละสิทธิ์/ราย
เดือน
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561

UC

จ่ายตรง

อปท.

-4,743
-4,610
-4,770

-5,887
-301
-1,207

-235
1,976
3,639

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
1.65
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio < 1.5
2.48
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียน)
Quick Ratio < 1.5
2.33
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียนไม่รวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
226,335,980.18
(ทุนสารองสุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียน ลบ หนีส้ ินหมุนเวียน)
ผลต่างทางการเงิน (รายได้ไม่รวมงบลงทุนทางบัญชีเกณฑ์คงค้าง (31 ตุลาคม 60-31 มกราคม 61)
รายได้
122,628,014.58
ค่าใช้จ่าย
67,198,673.09
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กาไรสูงกว่าค่าใช้จ่าย
เงินบารุงคงเหลือ 31 ม.ค.61

55,429,341.49
188,990,402.58

สถานการณ์ทางการเงิน หลังหักนี้สิน
เงินบารุงคงเหลือ ณ 31 มค.61
188,990,402.58
หัก หนี้พร้อมจ่าย กพ. 61
23,696,649.59
ค่าตอบแทน ค้างจ่าย
6,739,343.00
ค่าตอบแทน ค้างจ่าย ฉ.10
5,978,200.00
ค่าตอบแทน ค้างจ่าย ฉ.11
8,168,600.00
ค่าสาธารณูปโภค
1,394,280.90
ค่าตอบแทน ค้างจ่าย ฉ.12
7,247,251.00 53,224,324.49
เงินบารุงคงเหลือ ทัง้ สิ้น
135,766,078.09
3.2.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิด
ประโยชน์แก่การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ยิ่งขึ้น ยกเลิก ระเบียบปี พ.ศ. 2536, ฉบับที่
พ.ศ. 2544, ฉบับที่ พ.ศ. 2556, ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
-เงินบารุง หมายถึง เงินที่ได้จากการริบหลักประกัน ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กองทุนประกันสังคม , กองทุนอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น เงินอื่น ๆ ทีก่ ระทรวงกาหนด
-เงินที่ได้รบั ในลักษณะอื่น หมายถึง เงินที่ได้จากการริบหลักประกัน ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สิน เช่น
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กองทุนประกันสังคม , กองทุนอื่น ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น เงินอื่น ๆ ที่กระทรวงกาหนด เงินทีไ่ ด้จากการริบหลักประกัน ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สิน เช่น
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กองทุนประกันสังคม , กองทุนอื่น ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น เงินอื่น ๆ ทีก่ ระทรวงกาหนด
-หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล รพ.สต. สถานีอนามัย หรือทีเ่ รียกเป็นอย่างอื่น และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ซึ่งเดิม (หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่ ดาเนินการเพื่อการสาธารณสุข
เป็นสถานอานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์)
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบารุง
1. เงินที่ได้รับสาหรับดาเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพื่อดาเนินการด้านการส่งเสริมระบบ
บริการ และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ดีถ้วนหน้าตามพรบ. สปสช.(ตอบแทน,ใช้สอย ฯ)
2 ใช้จ่ายตามข้อบังคับประกาศ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
เดิม การจ่ายเงินบารุงมีดังนี้ คือ
1. การจ่ายเพือ่ ปฏิบัตริ าชการหน่วยบริการอื่น
2. จ่ายค่าตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษให้บุคลากร
3. ค่าบริการทางการแพทย์ให้หน่วยบริการอื่น (ตามจ่าย)
4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / รายคาบ
5. ค่าจ้าง และค่าตอบแทน พกส.
6. สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พกส.
7. ค่าซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านพัก
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8. เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิง่ ก่อสร้าง และยานพาหนะ
9. ช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
10. จ่ายให้ พกส. ตามสิทธิประโยชน์ที่ สธ. กาหนด
11. จ่ายเพือ่ สนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี
12. จ่ายตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้จ่าย
สิ่งทีจ่ ะต้องย้าเตือนการทางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนคือ การเบิกจ่ายเงินบารุง ควรอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไข กระทรวงการคลัง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เช่น การเขี ยนโครงการต่าง ๆ
ค่าสมนาคุณวิทยาการ ใช้เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ใช้เป็น ค่าของที่ระลึก
3.3 งบลงทุนและแผนเงินบารุงปีงบประมาณ 2561
3.3.1 การดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม่
ขั ้นตอน

กิจกรรม

วดป.

1.

จัดทาแผนดาเนินการ

11 ตค.60

2.

ประกาศเผยแพร่แผน

24 ตค.60

3.

แต่งตั้งกรรมการกาหนดสเปค

30 ตค.60

4.

รายงานผลกาหนดสเปค

31 ตค.60

5.

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง

6 ธค.60

6.

จัดทาประกาศเชิญชวนในระบบ

7 ธค.60

7.

เสนอราคา+เปิดซอง

12 ธค./13ธค.60

ขั ้นตอน

กิจกรรม

วดป.

8.

รายงานผลเปิดซอง+เรียกทาสัญญา

9.

ทาสัญญา

10.

ส่งมอบ

7 วัน

หมายเหตุ

เสนอ สสจ.10พย+คลัง+ผวจ ลงนาม 6ธค60

หมายเหตุ
เว้นเวลา 7 วันเพื่อประกาศ ในระบบตามระเบียบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม

ภายใน 90 วัน

เดิมตาม Gantt chart คาดว่าทาสัญญา 22 พย.60 และส่งมอบใน 90 วัน (กพ.61) เขต 12 ให้ดาเนินการเสร็จภายใน 30
ธันวาคม 2560 + รายงานเบิกจ่าย??

3.3.2 การดาเนินการจัดซื้อตามแผนปี 2561
รายการ
1.งบจว.ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
กีฬา (18 รายการ(การแพทย์16,
ยานพาหนะ1,ก่อสร้าง1)
2.งบ 3 จว. สบรส 9 รายการ

งบรวม
7,211,000

12,070,000

ขั้นตอน 9 ทาสัญญา ทุกรายการ 30มค.61 ส่งมอบใน
90วัน กาลังก่อสร้างห้องน้า 2 จุด(เสร็จภายใน 3ด)
ขั้นตอน9 ทาสัญญา ทุกรายการ 30มค.61 ส่งมอบใน 90
วัน (ครุภัณฑ์ 8 รายการ), เครื่องซักผ้ารอลงนามสัญญา+
เสนอผวจ.)
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3. งบค่าเสื่อม
1. ปี 2561 70% หน่วยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนที่ 2 รายงาน
ผลขอซื้อขอจ้าง
2. ปี 2560 90% หน่วยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 บาท เครื่องจี้เทียบสเปคไม่ได้
ทาหนังสือเสนอผู้ว่าราชกรจังหวัดขอยกเลิกสั ญญา เพื่อดาเนินกรใหม่
3. ปี 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอนที่ 8 รายงานเปิดซอง
4. ปี 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนทที่ 9 รอทาสัญญา
5. <ปี 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอนที่ 8 รายงานเปิดซอง 11
รายการ (2 รายการคือ เครื่องให้การรักษาด้วยอัลตราซาวน์, เครื่องฉายแสงอุดฟัน :ไม่มีผู้ยื่นซองทาใหม่ และ 1
รายการ :ระบบลิฟท์ ให้ทาเป็นขอจ้างแทนขอซื้อ

3.3.3 เงินบารุงปี 2560
รายการ
เงินบารุง ปี 2560(7)+ยกมาจาก
ปี59(21)+ปรับแผน(3)

จานวน
31

งบรวม
12,975,700

หมายเหตุ
แล้วเสร็จ
พย.60 =23รายการ (74.19%
ธค.60 23+3 = 26 รายการ (83.87%)
มค.61 26+3 =29รายการ(93.55%)
รอส่งมอบ 1 รายการ (เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ (พัสดุ
ติดตาม 9 กพ61),ทยอยซ่อม1 รายการ (รอบริษัทซ่อมเครื่องช่วย
หายใจ ICUMed 7 เครื่อง)

3.3.4 แผนเงินบารุงปี 2561
รายการ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

จานวน
18*

งบรวม

หมายเหตุ
2 รายการ เงิน<แสน ย้ายเป็นแผนพัสดุ
10,375,000 ณ มค.61 พัสดุดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้ง
กรรมการกาหนดสเปค+รายงานสเปค

22
4,866,200

จ้างเหมา

5

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1

14,090,000
1,198,000

ปรับแผน

ตามระเบียบพัสดุใหม่ ต้องคีย์แผนในระบบ ซึ่งเดิมพัสดุคียไ์ ว้ 16 รายการ แต่เนื่องจาก มค.61 มีการปรับ
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ โดย ศัลยกรรมประสาทขอยกเลิก 1รายการ และเปลี่ยนเป็น 3 รายการ รวม18 รายการ
ทาให้กระทบกับจานวนรายการที่ประกาศในแผน และจังหวัดให้ดาเนินการยกเลิกประกาศ 16 รายการ และประกาศ
แผนใหม่ เป็น 18 รายการทาให้ต้องเริ่มวงจรการดาเนินการจัดซือ้ ใหม่ทั้งหมด
3.3.5 แผนเงินบารุงปี 2561 ปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง
ขั้นตอน
1
2
3

กิจกรรม

กพ.61 (รายการ)

คาสั่ง+แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
รายงานผลการพิจารณากาหนดแบบรูปรายการและราคากลาง

3
4

รายงานขอซื้อขอจ้าง ในระบบ

1

14

4

จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)+หนังสือเชิญชวนใน ระบบ

5

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ

6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ

7

ให้มาทาสัญญาจ้าง

8

ส่งมอบ
เอกสารบันทึก+ปร.4-5-6 แบบแปลน งวดงาน งวดเงิน ครบ/เตรียมดาเนินการ
เอกสารยังไม่ครบ
รวมรายการ

10
3
21

๓.๔ การตรวจราชการปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แบ่งคณะทีมผู้ตรวจออกเป็น
๓ ทีม คือ
-คณะที่ ๑ กลุ่มวัยรุ่น ด้านมารดาตาย ชื่นชมโปรแกรมพัฒนาขึ้น ด้านปฐมวัย กระตุ้นการพัฒนาทาได้ดี
ปัญหาที่พบจ่ายยาธาตุเหล็กไม่ครอบคลุม และเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึก HDC ไม่ถูกต้อง ด้านผู้สงู อายุทาได้ดีโดยเฉพาะ พชอ.
เมือง Green&Clean พัฒนาไม่ต่อเนื่องตามเกณฑ์
-คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตัวชี้วัด ๑๓ ตัวไม่ผ่าน KPI ๒ ตัว ผ่าน ๕ ตัวคือ PCC STEMi
ODS ER การส่งต่อนอกเขต มีศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มีการจัดเวร ช บ ด ตัวชี้วัด ๖ ตัวที่คาดว่าจะผ่านคือ RDU
แผนไทย อัตราการตายโรคหลอดเลือดหัวใจ CKD ยาเสพติด และอัตราความสาเร็จในการรักษาผูป้ ่วยวัณโรครายใหม่
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ๒ ตัวคือ STROKE และการบริจาคอวัยวะ สาขาอื่นๆ ทาได้ดีคือสาขาจิตเวช
-คณะที่ ๓ ระบบบริหาร Happy MOPH ผลเหมือนกันทุกจังหวัดด้านการเงิน การจัดซื้อยาร่วม รพ.เป็น ๐
การตรวจสอบภายใน ปี ๖๑ ทาแผนแล้ว การควบคุมภายใน ๕ มิติ (รพ.ไม่ผ่าน ๒ มิติ เรื่องการเงินและพัสดุ) Retention
Rate การบันทึกโปรแกรมสูญเสียคนน้อย รพ.ได้ ๘๕% และ HR clinic สสจ.ควรทาร่วมกับ รพ.
๓.๕ Green and Clean จัดตั้งคณะทางานเป็นกลุ่ม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ ๒ และต้องให้ผ่านในระดับดีในปี
๒๕๖๑ ซึ่งจะเน้นห้องน้าในหอผู้ป่วยในเพือ่ ปรับปรุงเป็นห้องน้าผู้พกิ าร คณะทางานได้รับสมัครเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้ทางานกันเป็นทีม โดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดเลือกทีมให้เอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
5.1 การพัฒนาระบบหน่วยบริการ
5.1.1 สาขาวัณโรค (TB) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85 ผล
การดาเนินงานในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ คือตั้งหน่วยคัดกรอง/ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนร่วมกับ หน่วยคัดกรองบ
หวาน/ความดันและค้นหาผู้ป่วยในห้างสรรพสินค้าและเรือนจา รวมทั้งติดตามผู้ป่วยวัณโรคทุกรายโดยการทา DOT/เยี่ยม
บ้านในผู้ป่วยรายใหม่รายเก่า โดยมีการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยสหวิชาชีพ
๕.๑.๒ การควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการสารวจภาชนะที่มีน้าขังและพบลูกน้ายุงลายในโรงพยาบาล
และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ป้องกันโดยการพ่นหมอกควันในโรงพยาบาลปัตตานี มีการทา แผนปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล แหล่งเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังจากการสารวจคือ ภาชนะน้าขังที่ เสี่ยง
จะมีลูกน้ายุงลาย ตามคูระบายน้ารอบตึกด้านหลัง ER ด้านลังห้องรังสี และด้านหลังหอผู้ป่วนหนัก
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๕.๑.๓ การดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปัญหาคือมีผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อย แก้ปัญหาโดยการนา
คิวอาร์โคตสู่ชุม ชนโดยเครื อ ข่าย อสม. และเยี่ยมบ้านโดยที มสหสาขาวิชาชีพ (10เสือ) สาขาทุ ก วันศุก ร์บ่าย มี ก าร
ให้บ ริการเชิงรุก ในการควบคุมโรค และควบคุมการระบาดโรคทางเดินอาหารในวัด และมีก ารพัฒ นาระบบส่ งต่อกั บ
โรงพยาบาลแม่ข่ายโดยใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้าน (COC) และมีการประเมินความสาเร็จการดาเนินงานของคลีนิคหมอ
ครอบครัวอาเภอเมืองปัตตานี
๕.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จาก DHS สู่ DHB ในปี 2561 มีการแบ่งพื้นที่การดาเนินงาน
DHB ที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และได้รับคัดเลือกอาเภอดีเด่น “การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอาเภอ” ระดับเขต
๕.๒ คณะกรรมการโครงสร้างสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) จัดตั้งคณะทางานเป็นกลุ่ม และมีการ
สารวจห้องน้าในหอผู้ป่วยในเพื่อปรับปรุงเป็นห้องน้าผู้พกิ ารเพื่อให้ผ่านระดับดีในปี๒๕๖๑ และมีการจัดตัง้ คณะทางาน
เป็นที มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่ทสี่ นใจเรื่องของการรักสิง่ แวดล้อม แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเลือกกลุ่มที่ตนต้องการได้ งาน
ENV จะเป็นผู้ดาเนินการหาทีมงานให้เอง
๕.๓. คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) มีอัตราการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจาแนกเป็น ๓ ชนิด คือด้านหลายขนาน คือการดื้อยาด้านจุชีพ อย่างน้อย ๑ ขนานในยาอย่างน้อย
๓ กลุ่ม ที่ใช้รักษาเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ด้านแทบทุกขนาน คือ การดือ้ ยาด้านจุลชีพอย่างน้อย ๑ ขนาน ในยาทุกลุ่มที่ใช้
รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ยกเว้นยา ๑-๒ กลุ่ม และด้านทุกขนาน คือ การดื้อยาด้านจุลชีพทุกขนาน ในยาทุก
ชนิดที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ส่วนการแบ่งเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น ๒ ตัวคือ เป็นเชื้อดื้อยา
ชนิดควบคุมพิเศษและเชื้อดื้อยาทั่วไป และมีบัตรนัดผู้ป่วยดื้อยากรณีควบคุมพิเศษ เพื่อให้เชื้อดื้อยามีปริมาณที่ลดลง
๕.๔ ศูนย์คุณภาพ (HA) มีการทบทวน เริ่มตั้งแต่ด่านแรกจนถึงผู้อานวยการ เอกสารเตรียมส่ง สรพ.๓๐
มีนาคม 25๖๑ และส่งให้ศูนย์คุณภาพตรวจความถูกต้อง ๒๕ มีนาคม 25๖๑ คุณภาพของโรงพยาบาลจากการสารวจ
ของ สรพ. ถ้าผ่านและ สรพ.รับ รองคุณภาพสถานพยาบาล ทุ ก อย่างผ่านหมดเนื่องจากเป็ นมาตรฐานเบื้องต้นของ
กระบวนการทางาน ซึ่งต้องทาให้ง่าย ทาแล้วองค์กรได้อะไรบ้าง พัฒนาดีขึ้นด้านใด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีการทบทวนอย่า งไร
โดยเริ่มตั้งแต่ป้อมยามไปจนถึงผู้อานวยการ ทุกคนต้องร่วมมือกันทาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนต้อง
เข้าถึงและต้องเดินไปตามมาตรฐานโดยทาเป็นระบบ
๕.๕ คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานน้อยมาก และเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้ว ต้องไม่เกิดขึ้นซ้าอีก
๕.๖ พฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าทีด้านสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกายและการเคลื่อนไหว
๕.๗ การเจ้าหน้าที่ ส่งแบบประเมินของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๖๑) ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕.๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป ปัญหาเรื่องแมว และการให้อาหารแมวในโรงพยาบาล แมวมาอาศัยอยู่ในหอ
ผู้ป่วยมีจานวนมาก และมีจานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาให้อาหารแมว ถ้าเจ้าหน้าที่ท่านใดเห็นใครให้
อาหารแมว ถ่ายรูปส่งมาให้งาน ENV เพื่อดาเนินการปราบปราม
๕.๙ กลุ่มการพยาบาล ผู้ป่วยมาขอใบรับรองแพทย์สมัครงานสอบใบอนุญาตขับขี่รถ นอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลไม่สามารถออกให้ได้ และใบรับรองแพทย์ดังกล่าวอยู่ ที่แพทย์ ใบขออนุญาตควรวางไว้ในระบบอินทราเน็ต
ของโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการใช้
5.๑0 พัสดุ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานสารวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงในหน่วยงาน เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี 2560 มีแต่ฝ่ายบริหารที่สังกัดงานธุรการที่ยังไม่ส่ง ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบส่งที่ผ่าย
พัสดุโดยด่วน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แก้วประกาศ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พวงแก้ว

