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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 6/2560
ประจําเดือน มิถนุ ายน 2560 ในวันอังคารที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยศักดิ์ชัย
2. นายแพทยอรุณ
3. นางสุวิมล
4. นางจินตา
5. แพทยหญิงวรางคณา
7. แพทยหญิงฉวีวรรณ

ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
ศีลวัฒนพันธ

8. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

9. นายแพทยรุซตา

สาและ

10. นายแพทยพรชัย

ประเสริฐวชิรากุล

11. แพทยหญิงภาวิณี
12. นายแพทยอัสมาน
13. นายแพทยพิสรรค

เสรีประภากิจ
อาลี
กองกิจกุล

14. แพทยหญิงดาราวรรณ
15. แพทยหญิงศิริพร
16. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

17. นางสาวอุษณีย
18. ทันตแพทยเธียรไชย
19. นางสาวทิพวรรณ
20. แพทยหญิงชนันณชิฎา
21. นางรอมือเลาะ
22. นางภัสราวรรณ
23. นางสาวยุมัยรีณี

ชวยธรรมรัตน
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
หะยีเด
ชายสิงขรณ
กุลอุบล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
(แทน) หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
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24. นางสาวอัจฉราวรรณ
25. นางเจะปาตีหมะ
26. นางสุพัตรา
27. แพทยหญิงละออพรรณ
28. นายนิวัฒน

มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
สาและ
วงศพรต

หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นายธีรพงค
3. นส.ปทมา
4. นางสาวกัญญา
5. นางลมัย
6. นายอัซมี
7. นางจินดารัตน
8. นางสาวเก็จกนก
9. นางสาววารุณี
10. นางภัทรภรณ
11. นายนิเวต
12. นายทนงศักดิ์
13. นางรัชนีวรรณ
14. นางผกาพร
15. นางสาววิซินีย
16. นางสุภาวลัย
17. นางปูยีเยาะ
18. นางสาวพิณ
19. นางสาวรวงรัตน
20. นางสาวตาวอานีซะห
21. นางซารียะ

กุกุทพันธ
จันทรพร
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
แดงประดิษฐ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
แกนบุญ
และหนุ
แกวขาว
บุญญโส
สุไลมาน
แกวประกาศ
ไชยเอียด
เจะแล
สุวิทยารัตน
ซาเม็ง
กุลดิลก
สุหรรษา
บําเพ็ญ
มะสะนิง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิชาการงินและบัญชี
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
นักกิจกรรมบําบัด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พนักงานพัสดุ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยพรสวัสดิ์
สุวรรณวงศ
2. แพทยหญิงเสาวลักษณ
ศิลาลาย

หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน มิถุนายน 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2560 มีกจิ กรรมทั้งใน
และนออกโรงพยาบาล ดังนี้
ว.ด.ป.
ลํา
หน
ว
ยงาน
รายการ
สถานที
่
สงรูป หมายเหตุ
ดับ
ที่จัดกิจกรรม
ในโรงพยาบาล
1

กลุมงานเวชกรรม
สังคม

2

งานยาเสพติด กลุม
งานจิตเวช

3

รพ.ปตตานี

4

กลุมงานสุขศึกษา
และกลุมงานเภสัช
กรรม

5

กลุมงานสุขศึกษา
และกลุมงานเภสัช
กรรม
ชมรมมุสลิม รพ.
ปตตานี

6
7

รพ.ปตตานี

จัดโครงการเคาะประตูชวนแมนองหนูไป หองประชุมเวชกรรม
17 พ.ค. 60
ฝากครรภ
สังคมและหองประชุม
รร.ท.๕
นําผูรับการบําบัด จํานวน 15 คน
ณ อาคารละหมาด
20 พ.ค. 60
จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ทํา
โรงพยาบาลปตตานี
ความดี เพื่อในหลวง
ตัวแทนรพ.ปตตานี นําโดย
โอพีดี
25 พ.ค.60
นพ.อรุณ ประเสริฐสุข รอง ผอ.รพ. นพ.
รุซตา สาและ และ จนท.รพ.ไดรับมอบ
ของบริจาคในโอกาสเขาสูรอมฎอน
(เดือนถือศีลอด) จากตัวแทน
คณะกรรมการอิสลาม
จ.ปตตานี โดยมี ดร.อาฮาหมัดกาแม
แวมูซอ (รองประธานกรรมการอิสลาม
จ.ปตตานี และ ผอ.รร.ศาสนูปถัมภ และ
บาบอลี ปอเนาะปอซัน (ผูรับใบอนุญาติ
รร.อนุบาลแสงสันติ) เปนตัวแทนมามอบ
รวมกันจัดกิจกรรมรณรงค
หนาหองตรวจ คลินิก
๑๖ พ.ค. 60
วันความดันโลหิตสูงโลก ป 2560
ผูปวย HT
ดวยหลัก 3 อ. ๒.ส และการใชยาใน
ผูปวย กลุมเปาหมาย คือผูปวยความดัน
โลหิตสูงที่มารับบริการ รพ.ปตตานี
จัดกิจกรรมใหความรู “การดูแล
หนาหองตรวจ คลินิก 30 พ.ค. ๖0 และ
สุขภาพในชวงเดือนรอมฏอน”
ผูปวย HT,DM
๑ มิ.ย. ๖๐
ของผูปวย HT, DM
รวมบริจาคอาหารละศีลอดแกผูปวยและ
หนาตึกศัลยรัศมิ์
ชวงเดือนรอมฏอน
ญาติ ทุกวันตั้งแตเวลา 18.00 น. มีผู
มารับอาหารวันละประมาณ 150 คน
รวมตอนรับ และรับการยี่ยมประเมิน
รพ.ปตตานี
8 มิ.ย.๖๐
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพจาก
สบส. เขต ๑๒
๓ มาตรฐาน ดังนี้
- มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยดานอาคาร
สิ่งแวดลอม
- มาตรฐานเครื่องมือแพทยใน
โรงพยาบาล
- มาตรฐานงานสุขศึกษา

สนง.
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ เขต
12
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
8 กลุมงานสุขศึกษา

รายการ

สถานที่

บริการใหความรูดานการปรับเปลี่ยน
หนาหองชลาลัย
พฤติกรรม
แกประชาชนไปผูที่จะเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย
9 สหกรณ รพ.ปตตานี จัดโครงการประดิษฐ
หองประชุมชลาลัย
“ดอกไมจันทน ทําดวยใจ ถวายพอ
หลวง” กลุมเปาหมาย คือ
จนท. รพ. ตั้งแตเวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
10 กลุมงานสุขศึกษา
จัดกิจกรรม เตนแอโรบิค
ลานใตตนไทร
ออกกําลังกายทุกวันพุธ
กลุมงานเวชกรรม
11 กลุมงานเวชกรรม
จัดโครงการทบทวนCPR เบื้องตนใหกับ
ฟนฟู
เจาหนาที่ในกลุมงาน และแพทยแผน
ฟนฟู
ไทย วิทยากรโดย
คุณศุภาศิริ การิกาญจน และคณะ
นอกโรงพยาบาล
1 ร.พ ปตตานี
รวมถายทําวีดีทัศนหมอพื้นบานปตตานี
อ.โคกโพธิ์
ซึ่งไดรับ คัดเลือกจากกรมการแพทย
แผนไทย (หมอกระดูก หมอเดร และโตะ
บิแด หมอมะโสง อ.โคกโพธิ์ ) เพื่อ
เผยแพร จังหวัดไดเชิญผอ.รพ.ปตตานี
และทีมงาน แพทยออรโธฯ หัวหนา
แพทยแผนไทย ใหสัมภาษณ การ
เชื่อมตอแพทยพื้นบานรวมกับการรักษา
แพทยแผนปจจุบัน อยางเปนเครือขาย
โดยมี ผอ.รพ.สต.ทรายขาว แพทยแผน
ไทย รพ.โคกโพธิ์ รวมใหขอมูลดวย
2 กลุมงานสุขศึกษา, จัดกิจกรรมรณรงควัน
ชุมชนสะบารัง
เวชกรรมสังคม,
ความดันโลหิตสูงโลก ป 2560
เภสัชกรรม และ
ดวยหลัก 3 อ. ๒.ส และการใชยาโดยมี
เวชกรรมฟนฟู:
กลุมเปาหมาย เปนผูปวย และกลุมเสี่ยง
ในชุมชน
3 งานอนามัยแมและ นิเทศเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแมและ - รพช. มายอ
เด็ก
เด็ก เชิงรุก
- รพช.สายบุรี
- รพช.ยะรัง
- รพช.ทุงยางแดง
4 งานอนามัยแมและ นิเทศเสริมพลังงานอนามัยแมและเด็ก
เด็ก
เขต 12
พญ. ฉวีวรรณ และนพ.พิสรรค
รพช. ควนกาหลง จ.
สตูล
พญ. ฉวีวรรณ และพญ. สุรัสวดี
รพช. จะนะ
จ.สงขลา

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
18 - 19
พ.ค. ๖๐
5-16 มิ.ย.60

ทุกวันพุธ
8 มิ.ย. 60

30 พ.ค. 60

1๗ มิ.ย. 60

9 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
๖ มิ.ย. ๖๐
13 มิ.ย. 60
30 พ.ค. 60
5 มิ.ย. 60.

สงรูป

หมายเหตุ

5

ลํา
หนวยงาน
ดับ
5 กลุมงานทันตกรรม

6

แพทยแผนไทย

7

รพ.ปตตานี

8

กลุมงานสุขศึกษา
และคลินิกมณีเวช

๙

ชมรมมุสลิม
รพ. ปตตานี

๑๐ รพ.ปตตานี

11 กลุมงานเวชกรรม
สังคม
12 กลุมงานสุขศึกษา

รายการ

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

สถานที่

จัดกิจกรรม walk Rally
ศพด. ตันหยงลูโละ
แกผูปกครอง และครูผูดูแลเด็ก
ศพด. กะมิยอ
โดยจัดเปนฐาน อาหารออนหวาน
สื่อทันตกรรม, พัฒนากา,ร วัคซีน และ
ใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ชองปาก การแปรงฟนที่ถูกวิธี
ลานวัฒนธรรม
ออกบูธจัดนิทรรศการ
งานมหกรรมอาหาร
บริการนวดเทาเพื่อสุขภาพ
รพ.ปตตานี/เรือนจํา
รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานงานวัน
โรคประจําป 2560
จาก สคร. 12 ในโรงพยาบาล
และในเรือนจํา
หองประชุม
ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรู
อําเภอเมือง
3อ. 2ส. และปรับสมดุลกายดวยมณีเวช
กลุมเปาหมาย
บุคลากรฝายปกครอง
ในสวนภูมิภาคปตตานี
โดย นพ.อามีน : พบปะ
โรงเรียน
บรรยาย และละศีลอดพรอม
เบญจมราชูทิศ
คณะครู นักเรียน
และตัวแทนจากมัสยิดตางๆ
จัดรายวิทยุ รายการ “หวงใย ใสใจ
สถานีวิทยุมีเดีย
สุขภาพ รพ.ปตตานี ทางสถานีวิทยุมีเดีย
สลาตัน
สลาตัน คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ จังหวัด
ปตตานี
MHz และ ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดยะลา
เยี่ยมแมและเด็กหลังคลอด
ชุมชนโรงอาง
ประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ

รพ.ปตตานี

สงรูป

19 พ.ค.๖๐
26 พ.ค. 60

หมายเหตุ
ฝก
ปฏิบัติการ
แปรงฟน
ผูเขารวม
ทั้งหมด
500 คน

22 – 25
พ.ค. 60
25 พ.ค. 60

6 มิ.ย. ๖๐

9 มิ.ย. ๖๐

ทุกวันพุธ

๑๒ มิ.ย. ๖๐
ตั้งบัดนี้ ถึง
๓๐ มิ.ย. ๖๐

2. กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 มีกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
1 คุณสาเราะ สุหลง
2

คุณสมคิด ทองมี

3

นพ.อัสมาน อาลีและทีมงาน

4

-พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
ประชุมวิชาการประจํา 2560
กรุงเทพฯ
30เมย.-4 พค.
60
อบรมพัฒนาเครือขายการใหบริการแพทย ม.ทักษิณ พัทลุง 14-18 พค.60
แผนไทยและแพทยทางเลือก
เขารวมกิจกรรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย จ.ปราจีนบุรี
16-17 พค.60
ฉุกเฉิน ป 2560
เขารวมจัดสรรแพทยเพิ่มพูนทักษะ ป
จ.นนทบุรี
18-19 พค.60
รายการ

สถานที่

สงรูป

หมายเหตุ

6

-พญ.วรางคณา ศรีสุดและทีม
ลํา
หนวยงาน
ดับ
5. คุณซอลีฮะห เปาะเลาะ
6.
7.

แพทย 24 คน
ทันตแพทย 6 คน
-คุณหทัยรัตน สุวรรณจินดา
-คุณหทัยชนก มีสงค

8. คุณจินดารัตน แดงเพ็ง
9 คุณสุภาศิริ การิกาญจน
10 ผอก.รวมกับแพทยแผนไทย

2560
รายการ
อบรมปฏิบัติการเรียนรูระบบการผลิต
น้ํายาลางไต
ปฐมนิเทศและการสัมมนารวมกัน
หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดีป 2560
ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแหง
ประเทศไทย เรื่องประชาชนสุขภาพดี
วิสัญญีมีความสุข
อบรมหลักสูตรผูบริหารสาธารณสุข
อบรมหลักสูตรผูบริหารสาธารณสุข
ถายทําวีดีทัศน หมอพื้นบานปตตานี

จ.ระยอง

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
21-23 พค.60

จ.สงขลา

25-30 พค.60

กรุงเทพฯ

26-28 พค.60

สถานที่

สงรูป

หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช 15พค.-2 มิย.60
จ.สงขลา
6-31 พค.60

สรุป ประมาณคา ใช จายการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลปต ตานี ประจําเดือ น
เมษายน 2560
จํานวนประชุม/อบรม
81 เรื่อง
-เชิญ
199 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
ราย
รวม
199 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 415,235บาท/72 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ - ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
127 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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 ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
2. หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมี่หนาที่รบั ผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน
ใครก็ตามที่ไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน
ผูบริหารตองรับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม
(Innovation) ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครัง้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
3. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนคานิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
-M = Mastery เปนการพัฒนาตนเอง คือมีความยับยั้งชั่งใจ อะไรที่ไมใชของรา อยาเอามาเปนของรา
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-O = Originality เรงสรางสิง่ ใหม คือ ใชปญญาชวยกันคิดสิ่งใหมๆ
-P = People Centered Approach ทุกอยางที่ทําตองทําเพื่อคน และใสใจประชาชน โดยถามตัวเอง
วาประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํากิจกรรม
ใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
โดยมีจุดเนนการทํางานคือ Participations Partnership หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหเขมแข็งจาก
ขางใน การปฏิรูปโดยเนนการสรางสิ่งใหม และทุกโรงพยาบาล ประชาชนจะตองเขารวมกันพัฒนา และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ 5 ประเด็น คือ DHB., PCC., กองทุนอื่นนอกจาก UC ตองสนับสนุน PCC., ดูแลแพทยสาขาที่ขาดแคลน เชน
FM, EP, ระบาทวิทยา เขตสุขภาพพิเศษ ไดแก ชายแดน เกาะ และ EEC.
4. กระทรวงสาธารณสุข DCIRs:Director Critical Information Requirement คือ
-กรณีผูปวยรุนแรงตอง Admit เสียชีวิต สําหรับบุคคลสําคัญ ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข และ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขระหวางปฏิบัตหิ นาที่
-อุบัติเหตุ รถพยาบาล ระหวางปฏิบัติหนาที่
-ภัยที่มีแนวโนมรุนแรง กระทบตอการใหบริการ
-เหตุการณทมี่ ีคนตายมากกวา5 ราย หรือบาดเจ็บมากกวา 15 ราย
-ภัยความมั่นคงหรือภัยกอการราย และเหตุที่สง ผลเสียตอภาพลักษณของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเกิดเหตุตองรายงานให สสจ., ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการของ รพศ, รพท. ภายในหนึ่งชั่วโมง และ
ศูนยรับสัง่ การตองรายงานผูบริหารระดับสูงขึ้นไป
5. การตรวจสอบภายใน 5 มิติของโรงพยาบาลปตตานี อยูในระดับต่ํา ขอใหชวยกันในเรื่องการ
ตรวจสอบภายใน ในแตละหนวยงานทีเกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องการเงินการคลัง
6. ศูนยแพทยศาสตรศึกษา รับผิดชอบในเรือ่ งการดําเนินการ ดูแลนักศึกษาแพทย แพทยเพิม่ พูนทักษะ
ในเรื่องทั่วไปและการเรียนรู
7. ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
-คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ทุกคนที่เปนชาวปตตานีทํางานทุกอยางดวยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว แบบบูรณาการงานรวมกันทุกภาคสวน One ปตตานี โดยเนนประชาชนเปนหลักเสมอ
เพื่อประโยชนมวลชล ประโยชนราชการ และหัวหนาตองมีหนาที่ดูแลคุณภพงาน สอนลูกนองใหเปน
8. สรุปการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดปตตานี
-เจาหนาทีท่ ุกระดับ จะตองมีความรูแนวทางการปฏิบัติและการบริหารราชการ
-ทุกสวนราชกรมีบทบาท กํากับ/ดูแล ในเรื่องการลดขนาดองคกร ขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคลองกับ
หนวยงานมากขึ้น
-ปรับปรุงกรพัฒนา ฝกอบรมขาราชการและเจาหนาที่ทกุ ระดับใหมีความรูความสามารถในการทํางาน
และใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทัง้ หาแนวทางบริหารจัดการ การกําจัดขยะ
-แนวทางการแกปญ
 หาการบริหารงานระดับพื้นที่
โดยทําใหประชาชนรับรูการปฏิบัติงานและการ
แกปญหาตางๆ พรอมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยการปลูกจิตสํานึกของขาราชการและ
ปองกัน แกไขปญหาการทุจริต และหัวหนางานตองเปนตัวอยางมุงมั่นในเรือ่ งของความซือ่ สัตยสุจริต
9 จากที่ประชุมทีมนําโรงพยาบาลปตตานี วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยใหหัวหนางานสื่อสารถึงผู
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้ Visions, Core value(MOPH-SPICE), KPIs ทุกครัง้ ที่มกี ารประชุมกลุม งาน
สื่อสาร ตัวชี้วัดองคกร ทุกวาระ เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือนคือ SP, บริหาร, การเงิน,
RM, IC, Env., ติดตาม QAสหวิชาชีพ ของเภสัช, LAB
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เรื่องที่มอบหมาย คือ ทุก PCT ทบทวน Dead Cases, บริหาร : สถานะเครื่องดับเพลิง ในโรงพยาบาล
พัสดุ : การจําหนายพัสดุ. การรับของแทงจําหนาย ทุกหนวย : การรายงานความเสี่ยง และการทบทวน
คณะกรรมการดานหนา โรงพยาบาลปตตานี สํารวจความพึงพอใจรวม 69% แยกเปน ดาน
กระบวนการ 79% ดานเจาหนาที่ฯ 80% สิ่งอํานวยความสะดวก 69% และมอบคณะกรรมการดานหนาคือขอมูล แจง
แจง/วิเคราะห กรณีความพึงพอใจ การจัดการหองน้ํา การจัดการความสะอาด คําขอเรื่องหองแยกโรค (หองฉุกเฉิน)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ งที่ 5/2560
ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
ผลแตกตางทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุน/คาเสื่อม ) 31 ตุลาคม-31 พฤษภคม 2560
รายการ

จํานวนเงิน

รายได

619,658,906.80

คาใชจาย

598,159,267.33

กําไร/ขาดทุน
เงินบํารุงคงเหลือ
บวก ลูกหนีค้ ารักษาฯ
หัก หนี้สินและคาใชจายคางจาย
เงินบํารุงหลังหักหนี้

21,499,639.47
130,981,582.14
97,558,566.38
137,395,592.56
91,144,555.96
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สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ณ 31 พฤษภาคม 2560
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง ณ พฤษภาคม 60

130,981,582.14

บวก ลูกหนี้คารักษาฯ เบิกตนสังกัด
ลูกหนี้ คารักษาฯ UC รพช. (คาดวาจะไดรับโอน 50%)

1,576,032.00
12,559,301.00

50%

ลูกหนี้ คารักษาฯ UC ใน Cup (รับโอนสปสช เม.ย.-พค.60.) (50%)

39,066,305.80

50 %

ลูกหนี้คารักษาฯ ประกันสังคม
ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรงกรมบัญชีกลาง OP

18,117,999.16
11,171,020.00

ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรงกรมบัญชีกลาง IP

7,849,183.26

ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรง อปท OP
ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรง อปท IP

520,842.00
1,838,971.00

ลูกหนี้คารักษาฯ พรบ.

1,243,667.00

ลูกหนี้อื่น ๆ

3,615,245.16
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

228,540,148.52

สินทรัพยหมุนเวียนยกมา

228,540,148.52

หัก เจาหนี้คายา

45,460,346.62

เจาหนี้วัสดุการแพทย

10,095,423.61

เจาหนี้เวชภัณฑมิใชยา

4,779,270.14

เจาหนี้ทันตกรรม

1,961,041.58

เจาหนี้วัสดุวิทยาศาสตร

13,196,517.55

เจาหนี้คาวัสดุ
เจาหนี้คาจางเหมาฯ

5,405,261.77
3,836,233.69

เจาหนี้ครุภัณฑ

3,768,096.60

เจาหนี้คารักษาฯ ตามจาย
คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
คาตอบแทน ฉ. 10 (มค.60-พค.60) 5 เดือน

2,840,301.00
8,275,000.00
7,530,000.00

คาตอบแทน ฉ. 11 (มค.60-พค.60) 5 เดือน
คาตอบแทน ฉ. 12 (ตค.59-พ.ค.60) 8 เดือน
คาสาธารณูปโภค

14,452,500.00
14,324,400.00
1,471,200.00

สินทรัพยหมุนหักหนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ

97,558,566.38

137,395,592.56
91,144,555.96
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3.1.2 รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวช
กุมารเวชฯ

เดือน
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560

77.34
70.15
81.51

32.14
35.74
45.31

40.59
34.21
58.21

19.93
17.02
31.54

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

10.00
6.00
6.90

60.00
54.55
60.00

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนพฤษภาคม 2560
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน เมย.60)

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน
พฤษภาคม 2560

เรียกเก็บ

8,438766.00
320,729.25
16,952,971.00
748,561.00
1,988,181.00
28,449,208.25

ชดเชย

สวนตาง

คงคาง

26,405,483.00
313,178.50
2,000,265.00

19,887,348.84
269,819.99
1,352,084.00

-6,518,134.16
-43,358.51

501,841.25
639,087.25
5,289,196.00
5,584,650.00
1,241,805.00
829,002.00
42,704,508.00

609,480.75
106,490.00
4,671,496.81
16,951,251.00
1,353,947.00
517,413.00
45,719,331.396

107,639.50

9,0856,947.00
853,326.50
(-517,699.19)
5,586,370.00
636,419.00
2,299,770.00
18,462,832.50

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ
เดือน
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560

UC

จายตรง

อปท.

-5,315.23
-4,003.77

-3,255.23
-3,629.30

-1,740.76
4,139.98

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560

รายการที่สง
(ราย)
7,236
8,168
6,037

3.2 ขอมูลติด C
ลําดับ รหัส
1

9L

รหัสยาไม Update

ติด C ครั้งที่แลว
1,881
1,790
1,017

รายการ

ติด C
เดือนนี้
252
142
133

แกไขแลว

คงเหลือติด C

343
915
258

1,790
1,017
892

พฤษภาคม 2560
14

11

2
3
4
5
7
8
9

94
69
66
99
57
9P

ไมระบุวิธีการใชยา
หมวดคาบริการทางการพยบาลสงผิดปกติ
รายการยาที่ตองชําระ ไมมีการชําระเงิน
ไมพบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจงไว
สงเบิกคารักษาซ้ําซอนกับการฟอกเลือด
ยาและเวชภัณฑใสผิดหมวด
อื่นๆ
รวม

37
2
2
3
5
30
35
133

3.3 รายงานแผนยุทธศาสตร
3.3.1 ปญหาการจัดซื้อครุภัณฑ งบเงินบํารุงและคาเสื่อม
ขณะนี้ตองชะลอการดําเนินการจัดซื้อทุกรายการ เนื่องจากจังหวัดปตตานีใหดําเนินการทบทวน spac
และราคากลางใหม โดยสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดป ตตานีรายงานผลการประชุมทบทวน spac เสนอผู วาราชการ
จังหวัดปตตานี (โรงพยาบาลปตตานี spac ผานทุกรายการ ไมมีการแกไข)
3.3.2 คาเสื่อมป 2560 (90%) ชะลอ
โรงพยาบาลปตตานี : ครุภัณฑการแพทย 8 รายการ เงิน 14,093,022.99 บาท
ลําดับ หนวยงาน รายการ
จํานวน รวมเงิน
1 ตึกศอ.
เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค
1
330,000.00
2

ผาตัด

3

1

500,000.00

ธนาคารเลือด ตูเก็บเกร็ดเลือดเขยาอัตโนมัติ 9 มีค60

1

520,000.00

4

จักษุ

1

2,580,000.00

5

จายกลาง

เครื่องนึง่ ฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาด 1
ไมนอยกวา 850 ลิตร (Pre-Post Vac) หองนึ่งทรง
สี่เหลี่ยม
ชนิด 1 ประตู
หองคลอด เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 1
(24มค60) 2 หัวตรวจ
บริหาร
เครื่องกําเนิดไอน้ํา 100 แรงมา ???
1

2,500,000.00

6
7
8

เครื่องจี้ตัดไฟฟา
เครื่องมือผาตัดตอกระจกดวยคลื่นความถีส่ ูง (Phaco)

โภชนศาสตร เครื่องลางจานระบบสายพานลําเลียงขนาดใหญ (6มีค 1
60)
รวมเงิน คาเสื่อมหนวยบริการ 90% ครุภัณฑการแพทย

1,820,000.00
3,853,022.99
650,000.00
14,093,022.99

3.3.3 แผนปงบประมาณ 2559
คาเสื่อมระดับจังหวัด 10% 6 ลาน โรงพยาบาลปตตานี รวม 3,000,000 บาท
ที่

ชื่อหนวยบริการ รายการครุภัณฑที่ขออนุมัติ

จํานวน ราคา/หนวย ราคารวม

การดําเนินการ
ณ พค60
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2
เครื่องชวยหายใจชนิดวัดดวย
วิธี ebiding
800,000 1,600,000
ปริมาตรและความดัน
ลงประกาศ
(Respirator)
ชะลอ
2 หอผูป วย
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ 5 280,000 1,400,000
อายุรกรรม 1-2 และสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ระดับกลาง*
3.3.4 สปสช.เขตอนุมัติ งบคาเสื่อม ทดแทนรายการที่ต่ํากวาป 2558 ลงไป ที่ยังไมดําเนินการแลวเสร็จ
งบ 10,350,000 บาท (จํานวน 14 รายการ) ชะลอ
1

ก.ศัลยกรรม

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

พัสดุ: แตงตั้งกรรมการ กําหนดสเปค ใชวิธี...........???.......

3.3.5 เงินบํารุงป 2560(การแพทยมากกวาแสน) งบรวม 7,805,700 บาท
(มีนาคม 2560 เสร็จ 8/24 รายการ=33%
คิดยอดเงิน 2,419,500 =31
เมษายน 2560 เสร็จเพิ่ม 3 รายการ รวม 11 =46% คิดยอดเงิน 3,299,500 =42%
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเพิ่ม ๒ รายการ รวม ๑๓ =๕๔% คิดยอดเงิน ๔,๒๔๙,๕๐๐ =๕๔%
ลํา
รายการยกมาจากป 2559
ดับ
1 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
2 หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่น

อช.๑

จํานวน
ที่ขอ
2

วิสัญญี

1

หนวยงาน

ราคา
การดําเนินการ
ตอหนวย รวมเงิน
280,000 560,000 รอกําหนดวันเปดซอง
500,000

500,000 รอใบเสนอราคา บ.
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ความถี่สูง (Utrasound probe)
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

ตั้งเบิกงบคาเสื่อม

ผาตัด

1

730,000

730,000

แลวเสร็จ

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
รอใบเสนอราคา
รอใบเสนอราคา
รอใบเสนอราคา
รอสงมอบ

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
รอสงมอบ
รอสงมอบ
รอสงมอบ
รอสงมอบ
แลวเสร็จ
รอใบเสนอราคา
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
ผาตัด
2
133,750 267,500
ยกเลิก
22 เครือ่ งวัดความยาวลูกตาคลื่นความถี่สูง
OPD ตา
1
250,000 250,000
แลวเสร็จ
ลํา
จํานวน
ราคา
การดําเนินการ
รายการยกมาจากป 2559
หนวยงาน
ดับ
ที่ขอ
ตอหนวย รวมเงิน
แผนป 60
23 เครื่องอัดอากาศทางการแพทยขนาด 10 แรงมา อิเลคฯ
2
300,000 600,000 นิเวตรอใบเสนอราคมเพิ่ม
ขอใชสเปค
24 เปลี่ยนตูควบคุมระบบลิฟท
ชาง
1
650,000 650,000
สรุปเงินบํารุง2560 มีความกาวหนาจากเดือนทีแ่ ลว 9 รายการ กาวหนาในขัน้ ตอน 3, รอสงมอบ 4 แลวเสร็จ 2 รายการ

3.3.6 ปรับปรุงสิง่ กอสราง เงินบํารุง ป 60 มากกวาแสน แผนเสร็จในป 60 30 รายการ แลวเสร็จ 1
รายการ (1/30 รายการ=3%) ใชเงินบริจาค
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ลํา
ปรับปรุงสิ่งกอสราง 60
ดับ
1 ปรับปรุงอาคารบานทรายทอง

หนวยงาน
ฝายบริหาร

จํานวน
1

ราคา
การดําเนินการ
ตอหนวย รวมเงิน
ใชงบมูลนิธิฯ รพ.
500,000 500,000

รอใบเสนอราคา

๒ ปรับปรุงหองน้ําผูปวยรวม และเจาหนาที่ ตึก ศอ

ศอ.

๓ กั้นหองกระจกพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เปนหองทํางานสําหรับเจาหนาที่
๔ กอสรางโรงจอดรถ

ศอ.

100,000

บริหาร

๕ ปรับปรุงหองแยกติดเชื้อหอผูปวยหนักอายุรกรรม
๖ ซอมเพดานหองน้ํา 12 หอง

ICU 1
ชูเกียรติ

๗ ติดตั้งหลังคาเหล็กระหวางอาคารเอกซเรยกับ อฉ
๘ ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

บริหาร
OPD
OPD

200,000 5พค60ทบทวน ประมาณราคาใหม
325,๑๐๗ บาท
178,700 10 พค60 ????
120,000 10พค60
สงพัสดุเมื่อ ๑๒ มิย.๖๐ ขาด
งวดงาน งวดเงิน
200,000 15พค60 แตงตั้งกรรมการกําหนดราคา
200,000 20พค60
200,000
พค60

ER
บริหาร

200,000
250,000

พค60
ปลายพค60

OR
ฝายการ
ปช
ศอ.

400,000
400,000
150,000
100,000

ก.รังสีวิทยา
บริหาร

150,000
150,000

มิย60
มิย60
มิย60
มิย60
เปลี่ยนแบบ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง 60 มากกวาแสน

๙ ทาสีอาคาร- OPD
๑๐ ทาสีอาคาร- ER
1๑ ตอเติมปอมยาม
1๒
1๓
1๔
1๕

ทาสีอาคาร- มิตรไมตรี (ผาตัด)
ทาสีอาคาร- สานสัมพันธ
ทาสีอาคาร- ประชาอุทิศ
ทาสีอาคาร -ศอ.

1๖ ปรับปรุงหองเก็บฟลมเปนหองอานฟลมรังสีแพทย
1๗ ปรับปรุงหองเชิดชูเกียรติ คุณชูเกียรติ ปติเจริญกิจ
ลําดับ

รายการ

หนวยงาน

หนวยงาน

1 บันไดเหล็กระหวางหองผาตัดชั้น 2 และ ชั้น 3
ภายในตึก พรอมกระจกอลูมิเนียมครอบปดบันได
2 ปรับปรุงหองผาตัดชั้น 2 (ติดกับหองชูเกียรติ)
3 ทําประตูบานเลื่อนอัตโนมัติดานหนา
4 ราวสแตนเลสทางเดินเชื่อม
2

5 พื้น คสล. พรอมคูระบายน้ํา 350 ม.
ทาสีอาคาร
6 - มูลนิธิเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว

หองผาตัด
หองผาตัด
ER.
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร

รวมเงิน

พัสดุ/คุณนิวัฒน

เขียนแบบประเมิน
ราคาโดยบริหาร
200,000
สงพัสดุ

ลําดับ

สงพัสดุ

รวมเงิน

เขียนแบบประเมิน
ราคาโดยบริหาร
180,000 ไมดวน
400,000 ไมดวน
180,000 ไมดวน
2,600 ทบทวนใหม
400,000 ยังไมดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ
300,000

หาผูรับจาง

พัสดุ/คุณนิวัฒน
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7
8
9
10
11
12
13
ที่
1
2
3
4

- ศัลยกรรม
- อาคารเภสัชกรรม
- อาคารอเนกประสงค
- อาคารชิดชล
- กายภาพ
- กลุมงานทันตกรรม
ปาย รพ.อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24ชม
ปรับปรุงสิ่งกอสราง60
ราคา <100,000 เรงดวน
กั้นหองลางเครื่องมือ
ทําที่กั้นบันได
หนาตางเหล็กดัด (5หอง*4บาน)
ปรับปรุงหอง CAPD

200,000
150,000
150,000
350,000
150,000
150,000
200,000

บริหาร
หนวยงาน
ผาตัด
หอจิตเวช
หอจิตเวช
ไตเทียม

งบ
80,000
20,000
50,000

การดําเนินการ
สงคุณนิวัฒน เมื่อ ๒๑ ธค.๕๙
สงคุณนิวัฒน เมื่อ ๒๑ ธค.๕๙
ยังไมไดทําบันทึก
สงคุณนิวัฒน เมื่อ ๒๑ ธค.๕๙

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2560 เดือนมิถุนายน 256๐
ฝายบริหารทั่วไป
กอสรางโรงจอดรถ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขอปรับวงเงินเปน ๓๒๕,๑๐๗ บาท
เหตุผล เนื่องจากปรับขนาดความกวาง ยาว สูง ของโรงจอดรถบริจาคโลหิต เพิ่มหองเก็บของและหองน้ํา
กลุมการพยาบาล
-เปด Intermidiate Care ตึก อญ. และ อช.
ครุภัณฑการแพทย และปรับปรุงหอง งบ................(กลุมการพยาบาลรายงาน)

-จายกลาง กรณีขออนุมัติ โดยเพิ่มประมาณ/ปรับลดราคา ในแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอปรับแผนวัสดุรอบ 6 ด. เพื่อลดตนทุนและ
ปรับรายการ<แสน ใหเหมาะสม โดยไมเกินวงเงินเดิม
วงเงินแผนเดิม 6,222,566.60 บาท
วงเงินแผนใหม 6,111,075.00 บาท
รวมเงินประหยัด 111,491.6.0 บาท
รายละเอียดปรับแผนป60 รอบ 6 เดือนจายกลาง.docx
-ปรับปรุงอาคารแพทยแผนไทย ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ในแผนตั้งงบปรับปรุง เงินบํารุง จํานวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท เบื้องตนขอปรับปรุงเรงดวน 2 รายการ คือ
1. เครื่องปรับอากาศ+คาติดตั้ง 7 เครื่อง รวมเงิน 175,700.- บาท
(24,000 บีทียู 5 เครื่องๆ ละ 27,700 เงิน 138,500.- บาท
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18,000 บีทียู 1 เครื่องๆ ละ 20,600 บาท
12,000 บีทียู 1 เครื่องๆ ละ 16,600 บาท
2. ปรับปรุงโดยทําประตู หนาตางบานเลื่อน กระจกชองแสง
เงิน 99,800.- บาท
รวม 2 รายการ = 275,500.- บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนพฤาภาคม 2560 ขอรองเรียน เนือ่ งจาก
ปจจุบันนี้มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงาน และพฤติกรรมการ
บริการ เปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่องรองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การ
ทํางานในแตละหนวยงาน นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
5.2 งานการเจาหนาที่ Happinometer เปนกระบวนการสราง โดยงานการเจาหนาที่สํารวจ และแตละ
หนวยงาน สามารถลงขอมูลไดถึงวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อประเมินการ
ทํางาน จํานวนผูที่กรอกแบบสอบถามผานระบบออนไลน จํานวนบุคลากรทัง้ หมด ๑,๒๖๒ คน ตอบแบบสอบถามแลว
๑,๑๕๗ คน ผูที่ยังไมตอบแบบสอบถาม ๑๐๕ คน ผลการประเมินดัชนีมีความสุขของเจาหนาที่โรงพยาบาลปตตานี
คะแนนเฉลี่ยระหวาง ๕๐.๐๐-๗๔.๙๙ Happy สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ “มีความสุข” ตัวทานเอง
และผูบ ริหารตองรวมมือกัน สรางเสริมและสนับสนุนใหมีความสุขยิ่งขึ้นตอไป
5.3 พรส. การตรวจราชการและการนิเทศงานป งบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ จังหวัดปตตานี จากเดิม
๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีแจงเลื่อนเปนวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอมูล ณ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๘ เดือน) กําหนดสงขอมูลทําเอกสารบรรยาย วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สงสไลน วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๐
5.4 Service Plan
1. สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีเปาหมายรอยละ 60 ของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2
ขึ้นไป ผานเกณฑประเมินมากกวารอยละ 40 อัตราการบาดเจ็บ (Trauma) PS Score มากกวา 0.75 เปาหมายนอย
กวารอยละ1
2. สาขาไต รวมกําหนดรอบแนวทางการดําเนินงานป 2560 ในแนวคิด “กาวขามกรคัดกรอง สูการ
ชะลอไตเสือ่ มในชุมชุน” โดยใชมาตรการ “ผูป วย CKD ปตตานี ไมขาม Stage” มีเปาหมาย “รูเร็ว ชะลอเร็ว ไรรอยตอ
และมีสวนรวมจากทุกสวน”
3. COPD อัตรากรรับไวรักษาในโรงพยาบาล นอยกวารอยละ 130 ตอแสนประชากรกลางปอายุมก
กวา 15 ปขึ้นไป ปญหาที่พบ เปนสาเหตุกรตายที่สาํ คัญของคนไทย เปนผูป วยที่รบั ไวรักษามากเปนอับดับตนๆ
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน คนไทยยังสูบบุหรีเ่ ปนประจําเกือบ 10 ลนคน มีอัตราปวยแตกตางกันระหวางเขตภาคใต
และภาคเหนือ
4. สาขาโรคไมติดตอ ปญหา/อุปสรรค แผนการพัฒนาโดยวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติก รรมสุขภาพ คือสมรรถนะของเจาหนาที่ ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรม ขาดความตอเนื่องในการติดตามผู ปวย
วัฒนธรรม ความเชื่อ สภาพแวดลอม ของชุมชนที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ภาระงานกับความจํากัดของบุคลากร ทําให
ทํางานยาก ตองอาศัยใจของเจาหนาที่อยูในพื้นที่ในการดูแลผูปวย รวบงานเปนงานเดียวกันแบบบูรณาการ เพื่อใหการ
ทํางานสะดวกและเกิดประสิทธิภาพ การวางแผน/พัฒนาการ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก
ในการดูแลตนเองและการจั ดการสุขภาพ คืนขอ มูลไปยังพื้ นที่ เพื่อติดตามผูป วยอยางตอ เนื่ อง จัดเวที แลกเปลี่ยน
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เรียนรูกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเจาหนาที่โดยใชเวทีการประชุมติดตามทุก1-3 เดือน พัฒนาแกนนํา อสม
เครือขายจิตอาสา ใหเกิดความเขมแข็งในการเฝาระวังสุขภาพในชุมชน
5. สาขากุมารเวชกรรม เปาหมาย พัฒนาระบบบริการผูป วยเด็กภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจ (ไม
รวมทารกแรกเกิด) เปหมายการทํางานในปงบประมาณ 2560 คือ KPI (สวนกลาง): รอยละของอัตราปวยตายโรคปอด
บวมในเด็ก อายุ 1 เดือนถึง 5ปลดลงรอยละ10 KPI เขต 12: ประกอบดวย 4 อยางดังนี้ อัตราของการสงตอผูปวย
เด็กที่มีภาวะวิกฤติขามเขตเหลือรอยละ0, อัตราของการสงตอผูปวยเด็กที่มีภาวะวิกฤติขามจังหวัดลดลงรอยละ5 อัตรา
ผูปวยเด็กโรคหืดมีภาวะหายใจลมเหลวลดลงรอยละ 10 อัตราผูป วยเด็กโรคหืดที่ถูกสงตอจากโรงพยาบาลระดับ M1F3 มีภาวะหายใจลมเหลวลดลงรอยละ 5 อัตราผูป วยเด็กโรคหืดที่ตองนอนในโรงพยาบาลลดลงรอยละ 10
5.5 ศูนยคุณภาพ ศูนยคุณภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานคุณภาพระดับหนวยงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สําหรับกิจกรรมที่ตองทําทุกเดือน คือ
ทบทบเวชระเบียนเสียชีวิต ความเสี่ยงทาง Clinic และความเสี่ยงทาง Non –Clinic ทุกหนวยงานจะตองสงภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2560 การ Re Accreditation วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมใน
การ Re Accred
5.6 พัสดุ พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 วันที่บังคับใชเมื่อพน
กําหนดหนึง่ รอยแปดสิบวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศใช ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ วันที่บังคับใช ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจางระบบเดิมทั้งหมด และจะใช3 วิธีคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยแตละวิธีจะมีความแตกตางกัน มอบพัสดุดําเนินการและชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบถึงขั้นตอน/วิธีใน
การปฏิบัตทิ ี่ถูกตอง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมี ๓ วิธีคือ
-วิธีตลาดอิเล็คทรอนิคส ไดแก -การจัดซื้อจัดจางพัสดุทมี่ ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไมซบั ซอน
เปนสินคาหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางหรืองานบริการที่กําหนดไวใน
ระบบขอมูลสินคา(e-catalog)
โดยใหกระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาเกิน 500,000
บาท แตไมเกิน 5,000,000บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่
มีราคาเกิน 5,000,000.-บาท
-วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส ไดแก การจัดซื้อจัดจางครัง้ หนึง่ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุทมี่ ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรืองาน
บริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog)
-วิธีสอบราคา การจัดซื้อจัดจางครัง้ หนึง่ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000.-บาท แตไมเกิน 5,000,000บาท
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีสภาพพื้นที่มีขอจํากัดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตาดอิเล็กทรอนิกส
(ElectronicMarket:e-market) หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :e-bidding) หรือหาก
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว อาจกอใหเกิดความลาชา
หรือเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ให ห น ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล ความจํ า เป น ที่ ไม อ าจดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ด ว ยวิ ธี ต ลาด
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไว ในรายงานขอซื้ อ ขอจ าง แล ว แต ก รณี และให ร ายงาน
คณะกรรมการนโยบายทราบดวย ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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๕.7 IC งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการใช
อุปกรณทางการแพทย สาเหตุและปจจัยการสงเสริมการเกิด VIP การเกิดปอดอักเสบจาก การใชเครื่องชวยหายใจ ใน
ผูปวยที่ใชเครือ่ งชวยหายใจหลัง 2 วันปฏิทิน พบมากในผูท ี่มีอายุ มากกวา 60 ป ที่เขารับการรักษาดวยโรคทางระบบ
ประสาทและสมองและไดรบั การผาตัด มีโรคประจําตัวมากอนเขารับ ไดรับยาตานจุลชีพ ยาสเตียรอยด เปน เวลานาน
เปนโรคทางระบบหายใจหรือปอดมากอน มี ภาวการณเจ็บปวยรุนแรงหรือไดรบั การผาตัดชองอกและ ชองทอง การ
รักษาไดรับการใสทอชวยหายใจกอนเขารับการรักษาในหอผูป วยหนัก
โดยพบวาเชื้อแบคทีเรียแกรมลบคือ
Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumanii เปนสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบจากการใช
เครื่องชวย หายใจมากที่สุด และสวนใหญเปนชนิด late-onset โดยในวันที่ 7 ของการใชเครื่องชวยหายใจพบเกิด
ปอดอักเสบจาก การใชเครื่องชวยหายใจมากที่สุด และในวันที่ 23.35 เปนระยะเวลาเฉลี่ย ทีม่ ีการติดเชื้อปอด
อักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ
สาเหตุและปจจัยสงเสรมการเกิด CAUTI การเกิดการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ จากการคาสายสวนปสสาวะ
มีปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ เพศ อายุ โรคเดิมของผูป วย
การประเมินผูป วยที่จําเปนตองคาสายสวนปสสาวะ
เทคนิคการสวนปสสาวะ ระยะเวลาการใส cath การดูแลสาย cath /การดูแลผูป วยขณะคาสายสวนปสสาวะ และ
ขั้นตอนการเทปสสาวะ ซึ่งอุบัตกิ ารณการเกิด CAUTI เพศหญิง > เพศชาย ชาย:หญิง = 1 : 2 และในเพศหญิงจะ
เพิ่มขึ้นตามอายุ ระยะเวลาเฉลี่ยที่พบ CAUTI คือ 22.69 วัน จํานวนวันที่คาสายสวนปสสาวะและมีการเกิด
CAUTI สูงสุด สวนใหญเปนชนิด late-onset คือ 7 วัน โดยพบวาเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ คือ E.Coli และ
Pseudomonas aeruginosa เปนสาเหตุของการ ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ จากการคาสายสวนปสสาวะ มากทีส่ ุด
การลางมือเปนมาตรการสําคัญชวยปองกันและลดอุบัติการณของการติด
เชื้อทีม่ ีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ประหยัดทีส่ ุด ไดผลดีที่สุด ในการปองกันการแพร กระจายเชื้อของทีมสุขภาพในโรงพยาบาล มีการศึกษาจากโรงพยาบาล
รามาธิบดี วาการใช Alcohol Automatic Hand Gel มีความคุมคาคุมทุนมากกวา Alcohol Hand Rub และ
ยังไดรับมาตรฐานจาก FAD ( Food and Drug administration ) ประเทศอเมริกา นอกจากนี้คุณภาพไดตรงตาม
มาตรฐานของ CDC FAD AJIC ซึ่ง Alcohol Automatic Hand Gel มีคุณสมบัติเปรียบเทียบไดดังตาราง
ดานลาง

หัวขอการเปรียบเทียบ
๑.การกําหนดวันหมดอายุ

Alcohol hand rub
7 วัน หลังแบงใช

2.การปนเปอน

Automatic Alcohol Jel
Dispenser
3 ป นับจากวันผลิต
เปนระบบปด ขนาด 1200 ซีซี

3. น้ํายา ( คาวัตถุดิบ/ คาแรง/คาเสีย
เวลา / มีน้ําเหลือใชเมื่อหมดอายุ )

มี

ไมมี

4. ขวดน้ํายา + อุปกรณเสริม ( หัวปม /
ที่แขวนขวด )

มี

ไมมี

5. บรรจุภัณฑ ( คาลาง / re-sterile)

มี

ไมมี

3-5 ซีซี

1 ซีซี

6. ปริมาณการใช
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7. คาใชจายตอการใช (คิดเปนซีซี )
8.คุณสมบัติของน้ํายา

2.4 - 4 บาท

65 สตางค

กลิ่นฉุน เหนียวติดมือ เกิดคราบขี้
ไคล ไมเกิดการระคายเคืองหรือ
แพ ตองลางน้ําซ้ํา

มีกลิ่นหอม ไมเหนียวติดมือ ไมเกิดคราบขี้ไคล
ไมเกิดการระคายเคืองหรือแพ ไมตองลางน้ําซ้ํา

41.12%

92.86%

9. ความพึงพอใจของผูใชงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 17.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

