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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 4/2560
ประจําเดือน เมษายน 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. แพทยหญิงวรางคณา
7. นายแพทยพรสวัสดิ์
8. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวรรณวงศ
ศุภธราธาร

9. นายแพทยรุซตา

สาและ

10. นายแพทยพรชัย

ประเสริฐวชิรากุล

11. แพทยหญิงภาวิณี
12. นายแพทยอัสมาน
13. แพทยหญิงดาราวรรณ
14. แพทยหญิงศิริพร
15. นายแพทยจุมพล

เสรีประภากิจ
อาลี
สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

16. นายแพทยพัชระ
17. ทันตแพทยเธียรไชย
18. นางสาวทิพวรรณ
19. แพทยหญิงเสาวลักษณ
20. นางรอมือเลาะ
21. นางภัสราวรรณ
22. นางสาวยุมัยรีณี
23. นางสาวอัจฉราวรรณ
24. นางเจะปาตีหมะ
25. นางสุพัตรา
26. นายนิวัฒน

บรรจงละเอียด
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
ศิลาลาย
หะยีเด
ชายสิงขรณ
กุลอุบล
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
วงศพรต

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
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ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นายธีรพงค
3. นางสาววันทนา
4. นางลมัย
5. นางเพ็ญแข
6. นางสาวกัญญา
7. นายอัซมี
8. นางจินดารัตน
9. นางสาวเก็จกนก
10 นายอภิเชษฐ
11. นางสาววาซินีย
12. นางสุมาลี
13. นางสาววารุณี
14. นางสุพรรณี
15. นายอนิรุต
16. นายณภัทร
17. นางสาวรวงรัตน
18. นายจักรี
19. นายทนงศักดิ์
20. นางสาวสายพิณ
21. นางสาวอรทัย
22. นางสาวทิพยสุดา

กุกุทพันธ
จันทรพร
คุมภาสโน
แดงประดิษฐ
พิมลเศรษฐพันธ
สุขะนันท
ยูโซะ
แดงเพ็ง
แกนบุญ
โกตัน
เจะและ
คงสมพรต
เละนุ
ลีหวงษ
เกปน
แสงอุบล
สุทรกา
ทักษิณานรักษ
สุไลมาน
กุลดิลก
ชูเมือง
นุยแมน

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. แพทยหญิงฉวีวรรณ
ศิลวัฒนพันธ

2. นายแพทยพิสรรค

กองกิจกุล

3. แพทยหญิงชนันณชิฎา
4. แพทยหญิงละออพรรณ

ประพิณโรจน
สาและ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักกิจกรรมบําบัด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักโภชนาการ
นายชางเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน เมษายน 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 14 มีนาคม -11 เมษายน 2560 มีกิจกรรมทัง้ ใน
และนออกโรงพยาบาล ดังนี้
ว.ด.ป.
ลํา
หน
ว
ยงาน
รายการ
สถานที
่
สงรูป หมายเหตุ
ดับ
ที่จัดกิจกรรม
ในโรงพยาบาล
1

ฝายบริหารทั่วไป

2

ก.เวชกรรมสังคม

3

ชมรมมุสลิม

4

กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู และกลุมการ
พยาบาล

5

โรงพยาบาลปตตานี

6

กลุมงานสุขศึกษา
,เวชกรรมสังคม,จิต
อาสา

7

โรงพยาบาลปตตานี

8

สหกรณออมทรัพย
ปตตานี รพ.ปตตานี

9

คลินิกมณีเวช

10 คลินิกมณีเวช
11 กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู

เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป ออกกําลัง
กาย บริหารรางกายดวย
มณีเวช วันพุธของสัปดาห
สํารวจแหลงลูกน้ํายุงลายใน รพ.
ปตตานี พบมี ขยะ แหลงน้ําขัง น้ําเนา
มีแมลงและลูกน้ํายุงในคูน้ํา
จัดโครงการเขาสุนัตหมูฤดูรอน
ป ๒๕๖๐ มีผูเขารวมโครงการ ๗๐ ราย
จัดประชุม Stroke rehab มี
กลุมเปาหมาย คือ พยาบาล ER, NCM
rehab, นักกายภาพบําบัด รพ ปตตานี
และ รพช. ทุกแหง
ทบทวนแผน อบรมเชิงปฏิบัติการและ
ซอมแผนระงับอัคคีภัย
- ทบทวนแผน
- อบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ซอมแผนระงับอัคคีภัย
จัดกิจกรรมรณรงควันวัณโรคสากล ป
๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย ผูมารับบริการ
รพ.ปตตานี

หนาหองบริหาร

๑๕ มีนาคม ๖๐

หลังตึก x-ray และ
หลัง ER
ลานหนาเสาธง
โรงพยาบาลปตตานี
หองประชุมไทรงาม

๒๒ มีนาคม ๖๐

หองประชุมราชาวดี
หองประชุมไทรงาม
และ ตึก อฉ.
หนา OPD

๒๓ มีนาคม ๖๐
๒๘ มีนาคม ๖๐

เจาหนาที่ รพ. ปตตานี รวมทําบุญ
ศาลเจาแมไทรทอง
ครบรอบ ๘๐ ป รพ.ปตตานี
หองประชุมไทรงาม
จัดบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย
หองประชุมชลาลัย
และรวมถวายเปน
พระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
จนท. และผูปวย รวมกันบริหารรางกาย
หองพักผูปวย
ดวยมณีเวช
สูติกรรม ๑
คลินิกมณีเวช สอนเจาหนาที่พยาบาลใน สูติกรรม
การทํามณีเวช ใน NB
ออกหนวยบริการ สอนทําแผลเทา
รพ.ปตตานี และรพช.
เบาหวาน และพิมพเทาทําแผนรองใน
6 แหง
รองเทา โดยพยาบาล OPD ศัลยกรรม
และชางกายอุปกรณ กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู รพ ปตตานี
มีผูปวยจํานวน ๒๗ ราย

๒๒ มีนาคม ๖๐

๒๔ มีนาคม ๖๐

๓๑ มีนาคม ๖๐
๓๑ มีนาคม ๖๐

๔ เมษายน ๖๐
๕ เมษายน ๖๐
ระยะเวลา 6
เดือน (ต.ค 59มี.ค.60)
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
12 งานแพทยแผนไทย

รายการ

สถานที่

ลํา
ดับ

สงรูป

จนท. รพ.ปตตานี นําโดยทาน ผอก.
รวมทํากิจกรรม “ลางสวมพรอมกัน รับ
วันสงกรานต”

หนวยงาน

- ๒๙ มีนาคม
- ๓๐ มีนาคม
- ๓๑ มีนาคม
สวมแผนกผูปวยนอก

รายการ

๑ - ๗ เมษายน
๖๐

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

ประชุม อบรม สัมนา
1

คุณทิพยสุดา นุยแมน

2

4
5

-ภก.จัสมิน เบ็ญราฮีม
-สรินธร วงศหยกสุริยา
-คุณพิชานุช ตันติรานนท
-คุณยอดยุง คงคะจันทร
-คุณโสรยา ยะโกะ
คุนทนงศักดิ์ สุไลมาน
โรงพยาบาลปตตานี

6

นพ.อามีน แสมา

7.

คุณศุภวรรณ ทองแดง

8

คุณวันฟุรกรณ อัลฟรุกรณ

9

ทพญ.มนัสรา พนาคุปต

3

หมายเหตุ

บานทรายทอง
- ยายหนวยงาน จาก สสจ. เกา
สูบานทรายทอง
- จัดสถานที่
- เปดใหบริการ

13 โรงพยาบาลปตตานี

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

10 คุณอามันดา ราภาคะ
11 ภก.สามินี เจะแม
12 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปตตานี กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
13 สหกรณรานคาโรงพยาบาล
ปตตานี

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทีมสนับสนุนงานวิจัยดานสุขภาพ
อบรมกรใชยาอยางสมเหตุผล RDU

กรุงเทพ

28 กพ.-4 มีค.60

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

อบรมแผนยุทธศาสตรระดับชาติ

กรุงเทพฯ

8-10 มีค.60

อบรมแผนพัฒนาบุคลากรป 2560
ไดรับรางวัลโลเชิดชูเกียรติ
ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ
การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 18
อบรมการพัฒนาระบบบริการผูไปฮัจย
ประจําป 2560
อบรมใหคําปรึกษา ปรับความคิดและ
พฤติกรรม (จิตเวช)
อบรมใหความรูวิชาการมหกรรมฟาใน
(บุหรี่)
อบรมการวางแผนการรักษาทาง
ทันตกรรมในผูปวยที่มีโรคทางระบบ
ประชุมเทคโนโลยีกายอุปกรณเทียม
2016
อบรมการถอดทบเรียนเภสัชกรรม
ปฏิบัติงานปฐมภูมิ
-บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 3
เครื่อง
-ผาออมสําหรับผูใหญจํานวน 20 ชุด
บริจาคเงิน 100,000 บาท

กรุงเทพฯ

12-15 มีค.60

จ.สงขลา

22-24 มีค.60

จ.เชียงใหม

21-25 มีค.60

สมาคมแหงประเทศไทย

11-15 มีค.60

กรุงเทพฯ

18-26 มีค.60

ม.ขอนแกน

20-26 มีค.60

กรุงเทพฯ

26-28 มีค.60

3 มีค.60

30 มีค.60
3 มีค.60

สงรูป
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สรุปประมาณคา ใชจายการประชุม /อบรม/สั ม มนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจํา เดือน
มีนาคม 2560
จํานวนประชุม/อบรม
98 เรื่อง
-เชิญ
108 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
385 ราย
รวม
146 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 309,030 บาท/36 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ 18 ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
92 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. รัฐมนตรีแจงในที่ประชุมทุกครั้งในเรื่องของวิสัยทัศน และพันธกิจ สิ่งที่ทุกคนตองจําและนํามาใช
คือ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
-วิสัยทัศน รพ.ปตตานี โรงพยาบาลมาตรฐาน ประชาชนไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
-อัตลักษณ รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
2. หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมีห่ นาทีร่ ับผิดชอบผลประกอบการในผลงานทีเ่ กิดขึ้น ไมวาจะเปน
ใครก็ตามที่ไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน
ผูบริหารตองรับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม
(Innovation) ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครัง้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
3. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข เปนแนวทางทีส่ อดคลองตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บุคลากรสาธารณสุขจะไดนอมนําไปใชในการทํางาน โดยมีผูนําการ
กระทําเปนตัวอยางใหเห็นพรอมทัง้ ถายทอดไปยังทีมงาน ใหเกิดการซึมซับและนําไปสูการพัฒนาที่ยังยืน คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการเปนสิ่งที่จะชวยใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรวมกันผลักดันงานไปขางหนา โดยมีการประเมินอยาง
เปนขั้นตอน เปนระบบและนํากระทรวงสาธารณสุขไปสูเ ปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน การขับเคลื่อนคานิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
-M = Mastery เปนการพัฒนาตนเอง คือมีความยับยั้งชั่งใจ อะไรที่ไมใชของรา อยาเอามาเปนของรา
-O = Originality เรงสรางสิง่ ใหม คือ ใชปญญาชวยกันคิดสิ่งใหมๆ
-P = People Centered Approach ทุกอยางที่ทําตองทําเพื่อคน และใสใจประชาชน โดยถามตัวเอง
วาประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํา
กิจกรรมใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตาม
4.1 การทํางานทุกระดับ ใหมเี ปาหมายที่ชัดเจน และใชหลักยุติธรรมใหมากที่สุด ลดขอรองเรียน
4.2 PCC, LTC, Palliative Car มอบใหงานเวชกรรมโดยการทําเปนหนึ่งเดียว สามารถรวมเขา
ดวยกันได
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4.3
ทุกโรงพยาบาลใหดูแลเรื่องความสะอาด
ทุกโรงพยาบาลจะตองทํากิจกรรม
Green&Clean Hospital ซึ่งโรงพยาบาลไดจัดกิจกรรมลางสวมไปแลว
4.4 Happinometer ซึ่งเปนงานของกลุมงานการเจาหนาทีเ่ พื่อนํามาพัฒนาใหบุคลากรใน
หนวยงานตอไป
4.5 ใหสื่อสาร กระบวนการ งบประมาณ ทําไมทันหลายๆ โรงพยาบาล มอบใหพสั ดุและ พรส.
อธิบายขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการทําแผน
4.6 Performance Management System การประเมินบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการออนนอม
ถอมตน การยิ้มแยมแจมใส นํามาพิจารณาความดีความชอบ
5. เรื่องติดตามจากการตรวจราชการรอบที่ 10
คณะที่ 1-2 เรื่องตัวชี้วัดการใหบริการตางๆ ทีมผูนิเทศนยกตัวอยางขึ้นมา ไดแก MCH, RTI., EOC.,
ผูปวย Tbc, ผูปวยโรคเรื้อน มีการคัดกรองผูปวยมะเร็ง คัดกรองผูปวยเบาหวาน ความดัน LTC, และคุณภาพ 43 แฟม
และจะมาตามในรอบถัดไป มอบกลุม ภารกิจดําเนินการจัดทําและแจกใหผูเกี่ยวของทราบ กอนตรวจราชการรอบที 2
และควรมีการแกเขเรียบรอยแลว
คณะที่ 3 เรื่องการตรวจสอบภายใน 5 มิติ (75.8%) ตองผานเกณฑ 80% ซึ่งตองผานในรอบที่ 2
โดยเฉพาะ พัสดุ การจัดเก็บรายได การควบคุมภายใน และมีกจิ กรรมที่จะตองดําเนินการตอคือ คุณภาพบัญชี และ
เรื่องเงินฝากธนาคารพาณิชย ซึ่งกระทรวงกําหนดใหเงินฝากที่อยูในธนาคารพาณิชยทั้งหมดตองนํามาฝากคลังจังหวัด
แทน และทําระบบ GFMIS ของเงินนอกงบประมาณทั้งหมด และฝายบุคลากรเรื่องการทํางานงานมีความสุข Happy
Work Life Index
ผูตรวจราชการ สรุปรอบที่ 1 ขอติดตามงาน
1. 5 กลุมวัย มีหลายประเด็นที่นาสนใจ
2. สิ่งแวดลอม เรือ่ ง Green&Clean Hospital มอบฝายบริหาร โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทุกเดือน ในเรื่องของความคืบหนาในการทํากิจกรรม Green&Clean Hospital
3. Service Plan
4. ปฐมภูมิ เนนการใหบริการ PCC, LTC, Palliative Car โดยการทําเปนหนึง่ เดียว สามารถ
รวมเขาดวยกันไดเนนบูรณาการและสามารถเชื่อมเชื่อมโยงกันได
5. HR ผลิต/พัฒนา และ HRH โดยเนน Happinometer เปนหลักในการจัดการ
6. ตรวจสอบภายใน ใหมีการดําเนินการตอ
7. การเงิน PlanFin ไดตามแผนหรือไม Unit cost ถาตางกัน 5% ใหมีคําอธิบายเหตุผลไวดวยที่ทํา
ดีกวาแผนหรือแยกวาแผน
8. ระบบขอมูล 43 แฟม ดีขึ้นมากแลว
9. ตรวจราชการรอบ2 (19-21 กรกฎาคม 2560) ใชขอมูล 9 เดือน
5. นโยบายผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวีรนันทน เพ็งจันทร
คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ทุกคนที่เปนชาวปตตานีทํางานทุกอยางดวยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว โดยหนวยงานราชการ ทุกหนวยงาน บริหารจัดการเรือ่ งขอมูลขาวสาร ทํางานแบบ
บูรณการ ทํางานดวยความปราณีต ใหหนวยงานตั้งเปาหมายวา ป 2560นี้ จะทําอะไร และติดตรมอาคารจอดรถ ณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีเกา และโครงการอาคารที่จอดรถขณะนี้อยูทสี่ ํานักงานโยธาจังหวัดแลว
6. ศอบต.จะมีเงินสนับสนุนจํานวน 2 ลานบาท เปนเงินเยี่ยวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณฯ
โดยจะจายผานทางมูลนิธิของโรงพยาบาลตางๆ และใหมลู นิธิทําโครงการสง ศอบต.ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
เปนงบฯ ป 2560 โดยใชใหหมดภายใน 30 กันยายน 2560
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•รพ.มาตรฐาน
•ปชช.ไว ้วางใจ
•ชช.มี
สว่ ขนร่วม
มี
ความสุ

สุขภาพดี
ประชาชนสุ
ขภาพ”ดี”

Health Literacy

ยังยืน

ปชช.

ระบบฯ

จนท.

Learning & Growth

Customer

Financial

7. จังหวัดปตตานี โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี มีนโยบายที่ประกาศคือ Pattani
Healthy Workplace โรงพยาบาลปตตานีรับในเรื่องของที่ทํางานปลอดภัย โดยให ผอก.เปนประธาน และงานอาชีว
เวชกรรมเปนเลขา
8. โรงพยาบาลปตตานี
8.1 นโยบาย Green&Clean Hospital มอบฝายบริหารทั่วไป เปนประกาศของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือที่ สธ 0904.05/ว 1067 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม เพือ่ ตอการมีสุขภาพดีกบั ทุกคน ดําเนินการตามนโยบายเพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑ Green&Clean
การกําจัดขยะใหถูกตอง โรงพยบาลจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน และเจาหนาที่ ซึ่งโรงพยาบาลตองผานเกณฑการ
ประเมิน
8.2 ทีมนําคุณภาพ ทุกงาน ตองปฏิบัติอยางตอเนื่องในเรือ่ งวิสัยทัศนของโรงพยาบาล และ
MOPH ที่ทุกคนตองรู และ KPI ในหนวยงาน ตัวชี้วัดขององคกรและทุกเดือนในการประชุมกรรมการบริหารในเรื่องของ
SP, บริหาร, การเงิน, RM, IC, ENV. ใหแจงวาระการประชุมและชี้แจงใหทปี่ ระชุมทราบ
8.3 โรงพยาบาลปตตานีไดรับเวลาจัดรายการวิทยุ สวท.ปตตานี จัดรายการโดยคุณการุณ
(กลุม การพยาบาล) ทุกวันจันทร 09.00-10.00 น. ใหทุกกลุมงานรวมกันสงเรื่องที่ตองสื่อสารใหประชาชนทราบโดย
สงที่คนรวมจัดรายการหรือไปรวมจัดรายการกับคุณการุณก็ได
- แนวคิด Health Literacy

ดี

เสียง

ป่ วย

พิการ

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 3/2560
ประจําเดือน มีนาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ขอใหผเู ขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
สถานะทางการเงินที่เปนสวนของเงินบํารุงที่ใชได
รายการ

มีนาคม 2560

เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาล
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง ณ 31 มีนาคม 2560
ลูกหนี้คงเหลือ
เจาหนี้การคา/และภาระผูกพัน คงเหลือ

132,068,834.57
15,840,346.59
152,774,036.06

ผลตางเทียบแผนทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุน/คาใชจายไมรวมคาเสื่อม) Planfin ไตรมาฯศ2/2560
ประจําเดือน มีนาคม 2560
เปาหมาย ผลตางไมเกินรอยละ 10
ผานเกณฑ
รายการ
รวมรายไดทั้งสิ้น
รวมรายจายทั้งสิ้น
ผลตางกําไร/ขาดทุน
เงินคงเหลือทั้งสิ้น
หนี้สินและภาระผูกพัน
เงินบํารุงหลังหักหนี้

แผน
451,395,444.70
425,453,091.34
25,942,353.36

ผล
502,063,649.44
430,878,548.26
71,185,101.18
234,474,892.71
-203,508,737.15
30,966,155.56

3.1.2 รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
ขอมูลผูปวยในทีส่ รุปโรคแลว
เดือน
จํานวนผูปวยทุกสิทธิ์
ยังไมสรุป
ทั้งหมด (ราย)
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560

เดือน
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560

2,655
2,627
2,354

ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
73.22
71.51
77.34

สวนตาง
50,668,204.77
25,944,988.01
25,723,216.76

รอยละ
15.07
5.29
9.78

รอยละ

0
0
0

100
100
100

สูต-ิ นรีเวช

กุมารเวชฯ

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

61.93
62.16
40.59

39.19
35.90
19.93

7.84
11.11
10.00

44
56.25
60.00

49.72
45.82
32.14

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนมีนาคม 2560
สิทธิ

ยอดคาง

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

คงคาง
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(เดือน กพ.60)
UC
ผูปวยใน
UC
ผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.
ผูปวยใน
อปท.
ผูปวยนอก
จายตรง
ผูปวยใน
จายตรง
ผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน
มีนาคม 2560

28,767,526.50

18,507,538.63

-10,259,987.87

275,220.00

217,070.59

-58,149.41

2,056,574.00

763,070.00

499,158.25

446,394.82

329,268.00

601,963.25

655,329.25

12,612,263.24

5,532,249.00

5,538,332.36

16,514,097.00

6,014,804.00

13,297,226.00

9,131,675.00

617,950.00
1,832,498.00
31,906,076.24

1,385,181.00
848,545.00
45,981,221.00

1,175,633.00
1,1074,880.00
41,775,474.65

827,4998.00
1,606,163.00
325,691,563.24

6,944,558.00

8,238,062
-52,763.43
275,902.00
6,083.36

-10,364,817.35

12,612,263.24

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560

รายการที่สง
(ราย)
6,940
7,407
7,236

3.2 ขอมูลติด C
ลําดับ รหัส
1
2
3
4
5
6
7

ลําดับ
8
9
10
11
12

9L
94
997
9A
66
99
58

รหัส
55
57
69

ติด C ครั้งที่แลว
2,182
1,611
1,881

ติด C
เดือนนี้
358
337
252

รายการ

รหัสยาไม Update
ไมระบุวิธีการใชยา
ราคายาในใบสั่งยาไมตรงกับรายงานของ IT
เลข 3.แพทยไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด
รายการยาที่ตองชําระ ไมมีการชําระเงิน
ไมพบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจงไว
สงเบิกคารักษาฯ ซ้ําซอนกับชวงที่เขารับกรรักษาฯในโรงพยาบาล (IPD)

รายการ
มีการสงเบิกคารักษาซ้ําซอนใน รพ.เดียวกัน
มีการสงเบิกคารักษาซ้ําซอนกับการฟอกเลือด
หมวดคาบริการทางการพยาบาลสงผิดปกติ
ยาและเวชภัณฑใสผิดหมวด
อื่นๆ
รวม

แกไขแลว

คงเหลือติด C

929
67
343

1,611
1,881
1,790

ก.พ.60

มีค.60

177
58
8
6
3
6
3

22
59
0
3
10
2
16

ก.พ.60

มีค.60

37
8
6
0
25
337

0
2
2
101
5
252
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รายการติด C ส วนใหญจ ะเปนของเภสัช คิดเปนรอยละ 93 มอบเภสัชกรรมและศูนยประกัน หา
แนวทางแกไขปญหาการติด C ติดตามเปนรอบๆ
3.3 รายงานแผนยุทธศาสตร
3.3.1 อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ (ป 2558-2561) งบผูกพันรวม 484,000,000 บาท รวม
35 งวดงาน ความกาวหนา สงมอบงวดงานที่ 11 เมื่อ 21 มีนาคม 2560 ชากวากําหนด 240 วัน สงมอบงวดงานที่
12 วันที่ 12 เมษายน 2560
3.3.2 เงินบํารุงป 2560 7 รายการ รวมเงิน 3,690,000 บาท
ที่

ครุภัณฑการแพทย ราคา/หนวย >แสน

1 เครื่องชวยหายใจชนิดวัดดวยปริมาตรและแรงดัน พรอมเครื่องผลิต
อากาศภายในตัวเครื่อง

หนวยงาน จํานวน
ก.ศัลยฯ

ตอหนวย รวมเงิน

1

550,000 550,000

2 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (เปลี่ยนงบ ศญ
มาใชคาเสื่อม)

1

280,000 280,000

16ธค59

3 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ เปลี่ยนงบ ไตเทียม
มาใชคาเสื่อม)
4 เครื่องดึงสกรู Trauema Sorwer Extractor
ออรโธฯ

1

280,000 280,000

16ธค59

1

340,000 340,000

16ธค59

5 เล็นสสองตรวจทางเดินปสสาวะ 30 องศา

1

250,000 250,000

16ธค59

Uro

6 ชุดคอมพิวเตอรพรอมจออานภาพเอกซเรยดิจิตอล
ก.รังสีวิทยา
ขนาด ไมนอยกวา 3 ลานฟกเซล ชนิดจอคู : ใสงบลงทุน61 ที่เขตเพิ่ม
8ล.) สรุปใหใชเงินบํารุง1ตัว ป60
7 เครื่องใหการรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวด (เปลี่ยนงบมาใชคาเสื่อม)
ก.เวชกรรม
ฟนฟู
8 เครื่องผลิตน้ํา RO ชนิดเคลื่อนที่
ไตเทียม

1

1,000,000

16ธค59
1,000,000

1

150,000 150,000

19ธค59

1

300,000 300,000

16ธค59

16ธค59

ครุภัณฑมิใชการแพทย
9 เครื่องอัดอากาศทางการแพทยขนาด 10 แรงมา

อิเลคฯ

2

300,000 600,000

10 เปลี่ยนตูควบคุมระบบลิฟท

บริหาร

1

650,000 650,000

3.3.3 ติดตามการใชเงินบํารุงป 2560 งบรวม 6,275,700 บาท (เสร็จ 8/22=36.36%)
ลํา
รายการยกมาจากป 2559
ดับ
1 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
2 หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่น
ความถี่สูง (Utrasound probe)

การ
ดําเนินการ

จํานวน

ราคา

อช.๑

ที่ขอ
1

ตอหนวย รวมเงิน
280,000 280,000

วิสัญญี

1

หนวยงาน

500,000

ขอประกาศ

500,000 ทบทวนสเปค
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3 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดไบเฟสิค
พรอมภาควัดออกซิเจนในเลือด
4 ชุดสวานสําหรับผาตัดกระดูก
ขนาดเล็ก (Mini air drill)
5 เครื่องใหความอบอุนโดยการ
แผรังสี (Radiant warmer)
6 เครื่องวัดสัญญาณชีพและติดตาม
คลื่นไฟฟาหัวใจชนิดเคลื่อนที่
(เฉพาะทารกและเด็กเล็ก)
7 เครื่องปนเซลลลงบนสไลดอัตโนมัติ
8 กลองจุลทรรศน 2 ตา
9 ตูดูดไอและกลิ่นสารเคมี
10 เตียงผูปวยชนิดสามไก
11 เตียงผูปวยสําหรับไอซียูปรับดวย

ไอซียูศัลย

1

330,000

330,000

ใชคาเสื่อม

ผาตัด

1

730,000

730,000 รอทําสัญญา

หองคลอด,
วิสัญญี
ไอซียูเด็ก

2

161,000

322,000

แลวเสร็จ

2

200,000

400,000

แลวเสร็จ

เซลวิทยา
พยาธิวิทยา
เซลวิทยา
อญ
ไอซียูศัลย

1
2
1
2
3

480,000
55,000
233,200
40,000
110,000

480,000
110,000
233,200
80,000
330,000

แลวเสร็จ
สเปคเสร็จ
สเปคเสร็จ
สเปคเสร็จ
ทําสัญญา

ผาตัด

1

270,000

270,000

แลวเสร็จ

OPD EENT
ทันตกรรม
ศูนยเครื่องมือ
ศูนยเครื่องมือ
ศูนยเครื่องมือ
อุบัติเหตุ
อาชีวเวชกรรม
ผาตัด

1
1
1
1
1
1
1
1

310,000
150,000
250,000
250,000
160,000
220,000
233,000
120,000

310,000
150,000
250,000
250,000
160,000
220,000
233,000
120,000

แลวเสร็จ
รอทําสัญญา
รอทําสัญญา
รอทําสัญญา
รอทําสัญญา
รอสงมอบ
สเปคเสร็จ
แลวเสร็จ

ไฟฟาชนิด 4 มอเตอร

12 โคมไฟผาตัดเล็กขนาดไมนอยกวา
60,000 ลักซ ชนิดตั้งพื้น
13 เครื่องทดสอบการไดยิน (OAE)
14 เครื่องกรอกระดูกและฟน
15 ชุดจายไนตรัสสํารอง
16 ชุดจายออกซิเจนสํารอง
17 เครื่องทําอากาศแหง
18 เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติแบบมีจอ
19 เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
20 สายตอเครื่องระบบไฟฟาของเครื่อง
เจาะกระดูกทรวงอกและกะโหลกศีรษะ

21 ดามจับหัวดูดเลนส
22 เครือ่ งวัดความยาวลูกตาคลื่นความถี่สูง
ลํา
รายการยกมาจากป 2559
ดับ
1 บันไดเหล็กระหวางหองผาตัดชั้น 2 และ ชั้น 3

ผาตัด
OPD ตา
หนวยงาน
หองผาตัด

2
1
จํานวน
ที่ขอ
1

133,750 267,500
ยกเลิก
250,000 250,000
แลวเสร็จ
ราคา
การ
ตอหนวย รวมเงิน ดําเนินการ
180,000 180,000 ประเมินราคา

ภายในตึก พรอมกระจกอลูมิเนียมครอบปดบันได

2
3
4
5
6
7

ปรับปรุงหองผาตัดชั้น 2 (ติดกับหองชูเกียรติ)
ปรับปรุงหองแยกติดเชื้อ ICU
ทําประตูบานเลื่อนอัตโนมัติดานหนา
ปรับปรุงหองน้ําผูปวย
ซอมเพดานหองน้ํา
ปรับปรุงหองน้ําผูปวยรวม และเจาหนาที่

หองผาตัด
ICU 1
ER.
OPD
พิเศษชูเกียรติ
ศอ.

1
1
1
1
12
1

400,000
178,700
180,000
200,000
10,000
200,000

400,000 ยังไมดําเนินการ
178,700 ประเมินราคา
180,000 ประเมินราคา
200,000 ประเมินราคา
120,000 ประเมินราคา
200,000 ประเมินราคาเสร็จ

12
สงพัสดุ รอแตงตัง้

เปลี่ยนโถชักโครกใหม ทําฝาเพดาน และปูพื้น

กระเบื้อง เปลี่ยนประตูหองน้ําใหกวางขึ้น
ทําระบบระบายน้ําใหม
8 กั้นหองกระจกพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เปนหองทํางานสําหรับเจาหนาที่
9 ติดตั้งหลังคาเหล็กระหวางอาคารเอกซเรยกับ
ตึกอายุรฉัฐ
10 กอสรางโรงจอดรถ
11 ตอเติมปอมยาม
12 ปรับปรุงอาคารบานทรายทอง
13 ราวสแตนเลสทางเดินเชื่อม
2

กรรมการ

ศอ.

1

100,000

100,000 สงพัสดุ รอทบทวน
ใชแอรจาก สสจ

บริหาร

1

200,000

200,000 ยังไมดําเนินการ

บริหาร

1
1
1
192
1

200,000
250,000
100,000
2,600
400,000

200,000 ประมาณราคาแลว
250,000 เขียนแบบ
100,000 ใชงบมูลนิธิฯ รพ
499,200 ทบทวนใหม

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร

14 พื้น คสล. พรอมคูระบายน้ํา 350 ม.
15 ทาสีอาคาร
1
- OPD
- ER
1
- มิตรไมตรี
1
- สานสัมพันธ
1
- มูลนิธิเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
1
- ศัลยกรรม
1
- ประชาอุทิศ
1
-ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1
- อาคารเภสัชกรรม
1
- อาคารอเนกประสงค
1
- อาคารชิดชล
1
- กายภาพ
1
- กลุมงานทันตกรรม
1
ลํา
จํานวน
ปรับปรุงสิ่งกอสราง 60
หนวยงาน
ดับ
ที่ขอ
16 ปายโรงพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ฝายบริหาร
1
17 ปรับปรุงหองเก็บฟลมเปนหองอานฟลมรังสีแพทย
ก.รังสีวิทยา
1
บริหาร
1
18 ปรับปรุงอาคารแพทยแผนไทย
19 ปรับปรุงอาคารขยาย CMU3 และหนวยกามโรค
บริหาร
1
20 ปรับปรุงหองเชิดชูเกียรติ คุณชูเกียรติ ปติเจริญกิจ
บริหาร
1
รวม 20 รายการ งบ 7,067,900 บาท
ลํา
จํานวน
รายการอื่นๆ/จางเหมา 60
หนวยงาน
ดับ
ที่ขอ
1 คาจางกําจัดปลวก
1
ฝายบริหาร
2 ระบบ PACS
ก.รังสีวิทยา
12

400,000 ยังไมดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ

200,000
200,000
400,000
400,000
300,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
350,000
150,000
150,000
ตอหนวย
200,000
150,000
500,000
500,000
150,000

200,000 ใหทบทวนใหม
200,000
400,000
400,000
300,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
350,000
150,000
150,000
ราคา การดําเนินการ
รวมเงิน
200,000 ยังไมดําเนินการ
150,000 ประเมินราคา
500,000 ใชเงินบริจาค
500,000 ยกเลิก
150,000 ยังไมดําเนินการ

การดําเนินการ
ราคา
ตอหนวย รวมเงิน
50,000
150,000 รอทําสัญญา
80,000 4,560,000 เสนอใชวิธีพิเศษ
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3 คาเชาเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร
ก.รังสีวิทยา
12
4 จางเหมาคาสลายนิ่ว
ศัลยยูโร
520
5 บํารุงรักษาลิฟท
ฝายบริหาร
- ตึกอายุรฉัฐ และพิเศษชูเกียรติ
3
- ตึกผาตัด, พิเศษเจาแมฯ, ตึกคลอด
4
- ตึกศัลยรัศมิ์ และศูนยแพทยศาสตร
4
- ตึกพัสดุ
2
6 ซอมอุปกรณกลองสองตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน หองผาตัด
1
7 ซอมเครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ SEDECAL รุน SE-20HF-B ก.รังสีวิทยา
1
8 ซอมเครื่อง Mammogram Hologic M4
ก.รังสีวิทยา
1
9 ซอมเครื่องอัดอากาศทางการแพทย (Air
ศูนยเครื่องมือ
4
compressor)
แพทย
รวม 9 รายการ งบ 13,207,800 บาท
รวมเงินบํารุง 30,781,400 บาท
-เงินบํารุง 7 รายการ
เงิน 3,690,000 บาท
-ครุภัณฑยกมาจากป 2559
จํานวน 22 รายการ
เงิน 6,275,700 บาท
-ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จํานวน 20 รายการ
เงิน 7,607,900 บาท
-จางเหมา/อื่นๆ
จํานวน 9 รายการ
เงิน 13,207,800 บาท

20,000 5,040,000 ยังไมดําเนินการ
4,500 2,340,000 ทําวิธีตกลงราคา
สงพัสดุ

185,800
140,000
203,000
73,000

75,000
96,000
96,000
30,000
?
185,800
140,000 รอทําสัญญา
203,000 รอทําสัญญา
292,000 รอยื่นซอง

3.3.4 รายการงบลงทุน ปงบประมาณ 2561 อาคารซักฟอก-จายกลาง
เดิมใชแบบเลขที่ 9916 เปนอาคาร 3 ชั้น ขอเปลี่ยนแปลงแบบ รพ.สิชล เลขที่ 10124 ชื่อ อาคาร
จายกลาง ซักฟอก โรงอาหารพัสดุ (4 ชั้น) พื้นที่อาคาร 1,482 ตารางเมตร งบประมาณ เดิม 34,000,000 บาท
(พรอมครุภัณฑทางการแพทย)
3.3.5 รายการงบลงทุนป 2561 ครุภัณฑการแพทย
ลําดับ

รายการครุภัณฑ

จํานวน

ราคา (ตอหนวย)

ราคา (บาท)

โรงพยาบาล

1

3

800,000

2,400,000

2
3

เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร
และความดัน
เครื่องฟอกไตแบบตอเนื่อง
เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบ
อัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 850 ลิตร (PrePost-Vac) หองนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ชนิด 1
ประตู

2
1

1,450,000
2,500,000

2,900,000
2,500,000

รพ.ปตตานี
(ICU,Neuro,IPD)
รพ.ปตตานี
รพ. ปตตานี

4

เครื่องซักผาขนาดไมนอยกวา 400 ปอนด

1

2,800,000

2,800,000

รพ. ปตตานี

3.3.6 งบกลุมจังหวัด
1. โครงการอาหาร ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น (PCC) (คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลปตตานี)
วงเงิน 49,392,340 บาท
2. โครงการอาหารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค (แพทยแผนไทย) 2 ชั้น
วงเงิน 19,110,709 บาท
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3. โครงการพัฒนาหองผาตัด วงเงิน 33,730,000 บาท
สปสช.เขตอนุมัตงิ บคาเสื่อม ทดแทนรายการที่ต่ํากวาป 2558 ลงไป
ที่ยังไมดําเนินการแลวเสร็จ งบ 10,350,000 บาท (14 รายการ)
ที่
1

หนวยงาน
ศญ

รายการ
จํานวน
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 1

ราคา
280,000

รวม
280,000

2

ไต

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง

1

280,000

280,000

3
4
5
6
7
8
9
10

NICU
ก.เวชกรรมฟนฟู
ก.เวชกรรมฟนฟู
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ศัลยกรรม

1
1
1
5
1
2
1
1

700,000
150,000
375,000
16,000
25,000
460,000
200,000
3,090,000

700,000
150,000
375,000
80,000
25,000
920,000
200,000
3,090,000

11
12
13

บริหาร
บริหาร
ก.ศัลยออรโธฯ

เครื่องชวยหายใจสําหรับทารกแรกเกิด
เครื่องใหการรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวน
เครื่องอบความรอนคลื่นสั้น
เครื่องขูดหินน้ําลาย
เครื่องฉายแสงอุดฟน
ยูนิตทําฟน
เครื่องเอกซเรยฟนติดผนัง
กลองสองตรวจกระเพาะอาหารและ ลําไสเล็กสวนตน
ลําไสใหญ พรอมระบบวีดีทัศน (Colonoscope)
ตูควบคุมระบบไฟฟา
ระบบลิฟท
เครื่องตัดเฝอกดวยไฟฟาพรอมเครื่องดูดฝุน

1
1
1

600,000
1,200,000
180,000

600,000
1,200,000
180,000
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จายกลาง

เครื่องอบฆาเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําดวยแกสเอทธิลีนออกไซด
100 % แบบเจาะแกซอัตโนมัติขนาดความจุไมนอยกวา 240 ลิตร

1

2,270,000

2,270,000

ขอใหดําเนินการขออนุมัติ มาเสนอผาน ก.พรส.ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 พัสดุดําเนินการใชแลวเสร็จภายใน สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2560
หองคลอด ขอซื้อครุภัณฑทดแทน คือ เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไฟเบสิคพรอมกระตุนจังหวะหัวใจ
ภายนอก (Defibrillator) ซื้อเมือ่ ป 2543 แทนเลข 6515--038-0003 รพปน 7/44 จํานวน 1 เครื่อง ราคา
300,000.- บาท
เหตุผล ใชงาน 16 ป ใชรวมกับหอ ผป.ในอาคารสานสัมพันธ 4 ชั้น / ปช/งานกายภาพบําบัด เปลี่ยน
แบตเตอรรี่ 1 ครั้ง อุปกรณปลอยกระแสไฟฟา ไมเพียงพอ ป 59 สอบเทียบไมผาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนมีนาคม 2560 ขอรองเรียน เนื่องจากปจจุบัน
นี้มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงาน และพฤติกรรมการบริการ เปน
อยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การทํางานในแตละ
หนวยงาน นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
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5.2 บริหารทั่วไป กิจกรรมวันขาราชการพลเรือน ปนี้ผูวาราชการจังหวัดปตตานีอยากใหมกี ิจกรรมตางๆ
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 กิจกรรมภาคเชาคือเริ่มตั้งแต 08.30 น. มอบประกาศนียบัตรขาราชการ
พลเรือนดีเดนและมีการรับบริจาคโลหิต ภาคบายมีกจิ กรรมแขงกีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปตตานี ขอเชิญ
เจาหนาที่ทุกคนเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
5.3 งานการเจาหนาที่ Happinometer เปนกระบวนการสราง โดยงานการเจาหนาทีส่ ํารวจ และแตละ
หนวยงาน สามารถลงขอมูลไดถึงวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อประเมินการ
ทํางาน และรายงานความคืบหนาในการประชุมกรรมการบริหารครัง้ ตอไป
5.4 เจ็บปวยฉุก วิกฤติมีสิทธิทกุ ที่ เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 สําหรับผูปวย 6 กลุมอาการ ใชสิทธิรักษา
ตัวใน 72 ชั่วโมงแรก คือหมดสติไมรูสกึ ตัว ไมหายใจ เหนือ่ ยหอบรุนแรง สิทธิที่ไดคุมครองคือ กรมบัญชีกลาง สปสช.
ประกันสังคม เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ใกลทสี่ ุด ในสวนของโรงพยาบาลปตตานี ไดแจงชื่อผูป ระสานสิทธิ
คือคุณรอมือเลาะและคุณสุพรรณี งานศูนยประกน ขั้นตอนในการปฏิบัติ สปฉ.จะทําตามทีกําหนดไว
5.5 ความเสี่ยง นโยบายความเสี่ยง คือ กําหนดใหความปลอดภัยโดยเนนประชาชนเปนเปาหมายหลักใน
การใหบริการ ทุกหนวยงานมีการบริหารระบบความเสี่ยง คนหา ประเมิน แกไข ปองกัน ขอใหทุกหนวยงานลงขอมล
ความเสี่ยงในโปรแกรมความเสี่ยง มีการสํารวจตามหนวยงานตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงในหนวยงาน โดยเฉพาะงาน ENV
ของหายภายในโรงพยาบาล มีแนวทางปองกันอยางไรบาง
5.6 HA ศูนยคุณภาพ ตัวชี้วัดในเรื่องการติดตามการดูแลผูป วยมี7 ดาน 65 ตัวชี้วัด ใน 65 ตัวชี้วัด ใน
65 ตัวชี้วัดโรงพยาบาลปตตานีผานเกณฑ 32 ตัวชี้วัด มี 22 ตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุงแกไข และมี่ 11 ตัวชี้วัดรอ
ดําเนินการ
5.7 พรส. หนวยงานที่ตอ งการซื้อครุภัณฑ เตรียมสเปค เตรียมราคากลาง เตรียมกรรมการ และหาบริษัท
คูเทียบไว 3 บริษัท สิ่งกอสรางเตรียมแบบแปลน BOQ และพื้นใหเรียบรอย ใหทุกหนวยงานยืนยันภายในวันที่ 25
เมษายน 2560 และการซื้อวัสดุตางๆ รายการที่ไมดําเนินการใหดําเนินการตามแผน อาคารซักฟอก มอบบริหาร วัด
พื้นที่ใหลงตามแบบแปลนใหม สามารถลงไดจริง
5.8 IC งานปองกันและควบคุมกรติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อในโรงพยาบาลมีอัตราการเพิม่ ขึ้น การ
ติดเชื้อมากทีส่ ุดคือแผนกศัลยกรรม การติดเชื้อในการใชเครื่องชวยหายใจ การใชสายสวนปสสาวะ อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล จากการใชอปุ กรณทางการแพทยมีแนวโนมลดลง
5.9 สรุปสถานการณโรคระบาด โรคระบาดที่ตองเฝาระวังในป 59 คือไขเลือดออก มือเทาปาก มาลาเรีย
หัด ไตรมาตรที่ 1 ป 2560 ไขเลือดออก หัดมาเปนอันดับ2 ตําบลที่พบมากที่สุดคือ บานา รูสะมิแล
5.10 เวชกรรมฟนฟู ขอใชพื้นที่แพทยแผนไทยเดิม เดิมหนวยงานที่ขอใชพื้นที่คือฝายทันตกรรม เมื่อ
อาคารผูปวยนอก (ตึก 9 ชั้น) สรางเสร็จ ฝายทันตกรรมยายไปอยูตึกใหม สําหรับพื้นทีเ่ ดิมงานเวชกรรมฟนฟูขอใชในป
2562 เพื่อรองรับผูป วยที่พิการ ใชรถเข็น การยายพื้นที่แพทยแผนไทย
5.11 ระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียทั้งหมดของโรงพยาบาลลงไปที่บอสูบ แลวขึ้นมาที่บอปรับสภาพน้ํา ลง
ไปในบอเติมอากาศ ไหลลงบอตกตะกอน และไปลงทีบ่ อตกตะกอนหมุนเวียน แลวลงไปที่บอเติมอากาศ และนําลงที่บอ
ฆาเชื้อ แลวปลอยลงคลองสามัคคี ปริมาณน้ําเขาอยูที่ 200 ลบม./วัน การตรวจวัดประจําวัน มีการตรวจวันความเปน
กรด เปนดาง คลอลีนตกคาง ตะกอนหมุนเวียน เนื่องจากคลอลีนที่ผสมไมไดมาตรฐานและไมมีการจดคลอรีน
5.12 ชางโยธา ชางโยธาที่รบั สมัครมาใหม ชางโยธาทํางานไมได คือไมสามารถทําราคากลางได จะตองมี
การประเมินหากไมผานการประเมิน ตองใหชางโยธาออกจากโรงพยาบาล
5.13 รั้วติด ER กั้นระหวางจวนผูวากับโรงพยาบาล (ติดกับจวนผูวา) เกามาก มอบฝายบริหาร
ดําเนินการทาสีใหม

16

5.14. การใชโทรศัพท เปลี่ยนเบอรโทรศัพทของโรงพยาบาล เดิมใชของ TOT คาใชจายประมาณ
60,000-70,000 บาทตอเดือน เปลี่ยนมาเปนระบบ AIS เหมาจาย คาใชจาย 40,000 บาทตอเดือน เหมาจาย
30,000 นาทีตอเดือน มี 50 หมายเลข และเบอรโทรศัพทของ TOT คือ 073 335134 หนวยงานไหนมีความ
จําเปนตองใหเบอรโทรศัพทติดตอที่ฝายบริหาร หรือหัวหนางานกลุมภารกิจของตนเอง ถาหนวยงานไหนใชระบบแลน
ไลน แลวมีปญหาแจงทีฝ่ ายบริหาร
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

