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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 11/2560
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. พญ.วรางคณา
7. นายแพทยพรสวัสดิ์
8. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภรณ
ศรีสุด
สุวรรณวงศ
ศีลวัฒนพันธ

9. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

10. นายแพทยรุซตา

สาและ

11. นายแพทยพรชัย
12. นายแพทยดือนัง
13. นายแพทยพิสรรค

ประเสริฐวชิรากุล
การะมีแน
กองกิจกุล

14. แพทยหญิงดาราวรรณ
15. แพทยหญิงศิริพร
16. นางสาวอุษณีย
17. ทพญ.จุฑามาศ
18. นางสาวทิพวรรณ
19. นางสุภาวลัย
20. นางรอมือเลาะ
21. นางภัสราวรรณ
22. นายอภิเชษฐ
23. นางสาวอัจฉราวรรณ
24. นางเจะปาตีหมะ

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชวยธรรมรัตน
อรามรัตน
วัฒนโชติ
หะยีเด
ชายสิงขรณ
โกตัน
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
(แทน)หัวหนากลุม เวชศาสตรฉกุ เฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
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25. นางสุพัตรา
26. แพทยหญิงละออพรรณ
27. นายฉลอง

เมฆพิรุณ
สาและ
มีสงค

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวแกวตา
2. นส.ปทมา
3. นส.กัญญา
4. นายอัซมี
5. นางจินดารัตน
6. นางสุมาลี
7. นางสายพิณ
8. นส.เก็จกนก
9. นายอภิเชษฐ
10. นายกิตติชัย
11. นางวารุณี
12. นางภัทรภรณ
13. นายนิเวต
14. นางรัชนีวรรณ
15. นางผกาพร
16. นส.อามันดา
17. นายอนิรุต
18. นส.สรินธร
19. นส.รวงรัตน
20. นส.ซารีนา
21. นางปยดา
22. นพ.กิตติพงค
23. นางธนิสรา

ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขนันท
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
กุลดิลก
แกนบุญ
โกตัน
บุญศรี
และนุ
แกวขาว
บุญญโส
แกวประกาศ
ไชยเอียด
ราภาคะ
เกปน
วงศหยกสุริยา
สุหรรษา
ตาโละ
แกวมาก
ทองนวล
จินดารัตน

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
นักกายอุปกรณ
นักโภชนาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. แพทยหญิงภาวิณี
เสรีประภากิจ
2. นายแพทยจุมพล
ชอพันธุกุล
3. แพทยหญิงเสาวลักษณ

ศิลาลาย

ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน ตุลาคม 2560 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 18 ตุลาคม- 14 พฤศจิกายน 2560 มีกจิ กรรมทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
๑ งานจายกลาง

๒

สูติกรรม

๓

โรงพยาบาลปตตานี

๔

งานแพทยแผนไทย
รวมกับสหวิชาชีพ
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งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
และผูเกี่ยวของ
กลุมงานทันตกรรม

6
7
8

PCT Med
กลุมงานเวชกรรม
สังคม

ลํา
หนวยงาน
ดับ
9 งานแพทยแผนไทย

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลางและการบรรจุ
หีบหอเครื่องมือ ใหกับผูชวยเหลือคนไข
กลุมเปาหมายไดแกงานจายกลาง,งานหองผาตัด
, และ
งานทันตกรรม โดยแบงเปน 4 รุน
เพื่อใหเจาหนาที่ที่ผานการอบรมไดปฏิบัติตาม
แนวทางมากขึ้น เชนการสวมชุดอุปกรณปองกัน
ตัวเองครบ100%
กิจกรรม share & learn การพยาบาลงาน
อนามัยแมและเด็ก โรงพยาบาลปตตานี กับ
คณาจารยพยาบาล Health polytechnic of
Sermarang, Indonesia รวมกับคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จ.ปตตานี

หองจายกลาง

-

ANC
PP
หองประชุมราชาวดี

-

จัดประชุมประธาน หัวหนาพยาบาล รพช. และ
เลขา service plan
ระดับจังหวัด
ผลิตพิมเสนน้ํา
เพื่อแจกเปนของที่ระลึกในพิธีถวาย
ดอกไมจันทน จํานวน ๔,๐๐๐ ขวด
ลงพื้นที่วางแผน การรับมือกับอุบัติภัยหมู (MCI)

หองประชุมราชาวดี

๑๙ ต.ค. ๖๐

อาคารแพทย
แผนไทย

๑๖ – ๑๗ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๒๐ ต.ค. ๖๐

จัดประชุมประจําเดือนของกลุมงานให จนท.
บริหารรางกายดวยมณีเวช ระหวางการประชุม
จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อปรับ Clinical tracer
ออกสํารวจลูกน้ํายุงลายใน รพ.ปตตานี
รวมกับ สคร.๑๒ สงขลา, ศคม.๑๒.๑ ยะลา
และ สสจ.ปน.
บริเวณที่พบลูกน้ํายุงลายคือ บานพักเจาหนาที่
จานรองกระถางตนไมบริเวณ คลินิกเด็ก สวน
น้ําตกขางตึกศัลยรัศมิ์

หองประชุมราชาวดี

๒๐ ต.ค. ๖๐

ผูปวยนอก /
หอผูปวยเด็ก /บานพัก
เจาหนาที่

๒๗ ต.ค. ๖๐
๑๓ พ.ย. ๖๐

รายการ
จัดงาน วันภูมิปญญาการแพทย

สถานที่
อาคารแพทย
แผนไทย

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
๒๗ ต.ค. ๖๐

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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แผนไทยแหงชาติ แสดงความกตัญูกตเวที แด
พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหงการแพทย
แผนไทย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ แพทยแผน
ไทย เจาหนาที่ และประชาชนผูสนใจ จํานวน
120 คน กิจกรรมดังนี้
1. ใหรูจักตัวเองผานธาตุเจาเรือนสูการดูแล
สุขภาพตนเองในอนาคต
2. ฝกปฏิบัติการทําพิมเสนน้ํา และ
ลูกประคบสมุนไพรสด
3. สาธิตการพอกเขาในผูที่มีอาการเขาเสื่อม
ดวยยาสมุนไพรสูตรโรงพยาบาลปตตานีที่ปรับ
จากสูตรกลางของกรมการแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก
4. ชมวิวัฒนาการ อุปกรณการผลิต
ยาสมุนไพรไทยจากอดีตสูปจจุบัน
จากพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและเครือขาย
การเรียนรูทองถิ่น
ภายนอกโรงพยาบาล
1 ศูนยสุขภาพชุมชน
เมือง (ศสม.)
2
3
4
5
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ออกหนวยใหบริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ นํา
ทีมโดย อ.เฉลิมชัย และเจาหนาที่ ศสม.
หลังจากไดรับแจงวามีพระภิกษุปวยหลายราย

วัดตานีนรสโมสร

ศูนยแพทยชุมชนเมือง ใหบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
ชุมชนคลองชาง
โรคความดันโลหิตสูง และเยี่ยมผูปวยโรคเรื้อรัง
กลุมงานเวชกรรสังคม สํารวจ และทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
ชุมชนสะบารัง
รวมกับ อสม.
ในชุมชน
จนท. รพ.ปตตานี
รวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาท
ลานศิลปวัฒนธรรม
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันปย
จนท.รพ.ปตตานี
เปนวิทยากรใหความรูแกจิตอาสาเฉพาะกิจดาน หองประชุมที่วาการ
ตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม ดูแลประชาชนใน
อําเภอเมืองปตตานี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
บรมนาถบพิตร
จนท.รพ.ปตตานี
รวมประชุม และลงสํารวจพื้นที่เตรียมความ
หองประชุมราชาวดี/
พรอมดานการแพทย และสาธารณสุข เพื่อดูแล โรงเรียนเบญจมฯ
ประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ

ลํา
หนวยงาน
ดับ
7 ทีมแพทย พยาบาล
และเจาหนาที่
รพ.ปตตานี

รายการ

สถานที่

รวมออกหนวยบริการดานการแพทย และหนวย บริเวณพระเมรุมาศ
ปฐมพยาบาลประจําจุดเพื่อดูแลประชาชน ใน
จําลองสนามศักดิ์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เสนีย

๑๙ ต.ค. ๖๐

๒๕ ต.ค. ๖๐
๒๔ ต.ค. ๖๐
๒๓ ต.ค. ๖๐
๑๗ ต.ค. ๖๐

๒๔ ต.ค. ๖๐

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
๒๖ ต.ค. ๖๐

หมายเหตุ
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คณะผูบริหาร และ
เจาหนาที่ รพ.ปตตานี

9

เจาหนาที่
รพ.ปตตานี
10 ฝายการพยาบาล รพ.
ปตตานี

รวมพิธีถวายดอกไมจันทนของจังหวัดปตตานี ใน พระเมรุมาศจําลอง
พระราชพิธี
สนามศักดิ์เสนีย
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
รวมพิธีสวดพระพุทธมนต และพิธีอัญเชิญเถา
ปากอาวแมน้ําปตตานี
ดอกไมจันทนไปลอย
รวมออกบูธนิทรรศการ และใหความรู เรื่อง
โรงเรียนอาชีวะฯ
เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ และยาเสพติด ใน
กลุมนักศึกษา

กิจกรรมวิชาการ
1 นพ.อัสบุลเลาะ อาแว อบรมการดูแลผูบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล
คุณฮานาฟ ยูโซะ
คุณนภัทรชานนท
-เวชชินวงศ
ทพ.กิ
ต
ติ
น
ันท โชติแกว ประชุมวิชาการป 2560 More Than
2
Straightening Teeth
3 คุณ อาไอเซาะ สะแม อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานระบาดวิทยา
4 นพ.เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์ ไดรับรางวัลจากสมาคมจิตแพทยแหงประเทศ
ไทย รางวัลจิตแพทยดีเดนรุนเยาวป 2560
5. คุณจิรรัฐ ดาราหะ
ไดรับรางวัลพยาบาลตนแบบป 2560 ซึ่งเปน
อายุรกรรมชาย 2
รางวัลที่เกงและเหมะสมกับความตั้งใจในกร
ทํางาน
7 คุณชนิสรา จินดารัตน ขณะกลับบาน จ.นครศรีธรรมราช พบผูประสบ
อุบัติเหตุบนถนน ลงไปชวยเหลือเบื้องตนสําหรับ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บ
8 ไดรับบริจาค
ศิษยเกาโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล บริจาค
เครื่องปองกันหลอดเลือดดําที่ขาอุดตัน
9 ไดรับบริจาค
คณะมิตรภาพ 40 ป บริจาคเครื่องควบคุมสาร
น้ําจํานวน 2 เรื่อง และชุดคอมพิวเตอร1 ชุด
10 ไดรับบริจาค
นพ.สมหวัง อภิชัยรักษ และคุณนริศรา อภิชัย
รักษ มอบที่ดินจํานวน 3 ไร 37 ตารางวา ให
โรงพยาบาลปตตานี

๒๖ ต.ค. ๖๐
๒๗ ต.ค. ๖๐
๖ พ.ย. ๖๐

มอ.หาดใหญ

11-12 ตค.60

กรุงเทพฯ

23-26 ตค.60

สงขลา
กรุงเทพฯ

30 ตค-3 พย.60
9-10 พย.60

อายุรกรรมชาย 2

17 ตค.60

จ.นครศรีธรรมราช

12 พย.60
23 ตค.60

หอผูปวยศัลยกรรม
อุบัติเหตุ

7 พย.60

ไ

13 พย.60

สรุปประมาณคา ใช จา ยการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจํา เดือน
ตุลาคม 2560
จํานวนประชุม/อบรม
-เชิญ
-คําสั่ง
-สมัคร

21
31
4

เรื่อง
ราย
ราย
ราย
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รวม
35 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 59,781 บาท/10 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
5,000 บาท/ 1 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องทีท่ ุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวนรวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสําคัญ งานประจําไดมาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
1.2 หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมีห่ นาทีร่ ับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนใครก็
ตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในหนาที่ทปี่ ฏิบัติงาน ผูบ ริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน ผูบริหารตอง
รับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม (Innovation)
ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
1.3. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนคานิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
-M = Mastery เปนการพัฒนาตนเอง คือมีความยับยั้งชั่งใจ อะไรที่ไมใชของรา อยาเอามาเปนของรา
-O = Originality เรงสรางสิง่ ใหม คือ ใชปญญาชวยกันคิดสิ่งใหมๆ
-P = People Centered Approach ทุกอยางที่ทําตองทําเพื่อคน และใสใจประชาชน โดยถามตัวเองวา
ประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํากิจกรรม
ใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
1.4. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. สรางคานิยม MOPH
2. ระบบบัญชีถูกตองและแมนยํา
3. โรงพยาบาลทั่วไปตองดูแลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
4. มีเหตุที่ตองรายงาน ตองรายงานภายใน 24 ชั่วโมง
5. ประชุมผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ใหผูตรวจ
นําเสนอเรื่องการติดตามจัดซื้อจัดจาง การใชงบประมาณ ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี นําเสนอ EOC
ผูอํานวยการนําเสนอเรือ่ งงาน ER ของโรงพยาบาล
1.5 ผูตรวจราชการเขต 12 เนนทํางานในภาพรวมโดยเฉพาะนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก
การทํางานแบบพี่ชวยนอง และจะเนนตัวชี้วัดตางๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เปน PA ตามที่ประกาศเปนนโยบายของหนวยงาน
และขอใหดําเนินการการใชเงินทุกงบประมาณที่ไดมา ติดตามเรือ่ งการใชงบประมาณเปนรายวัน และรายสัปดาห ใหชี้แจง
ปญหาขอติดขัดใหเปนรูปธรรม ใหคิดเสมอวาปญหาทีห่ นวยงานของเราทําไมได แตหนวยงานอื่นทําไดคืออะไร
1.6 โรงพยาบาลปตตานี

7

-เรื่องที่ติดตามสามารถตอบไปที่โจทยทปี่ ลัดกระทรวงมอบใหคือ เจาหนาที่มีความสุข ประชาชนมี
ความสุข ระบบสุขภาพที่ยังยืน เรื่องที่ปลัดติดตามทุกเดือนมี 5 เรื่อง คือ Happy MOPH, พชอ., และ PCC ของเวชกรรม
สังคม, ของอายุรกรรมเรื่องวัณโรค ตัวชี้วัดทางการเงิน เรื่องที่ผูตรวจติดตามคือ Gov.HA, สมุนไพร, RDU, EOC/ECS,
ODS, Green and clean เรื่องติดตามของเขต 12 มี 15 เรื่อง ไดแก MCH ASS Tbc NCD RIT DHB EOC G&C TTM
SmK HA FAI Happy IM ITA ของโรงพยาบาล เรื่องที่ติดตามทุกเดือน ไดแก Service Plan เรื่อง ACS MCH Tbc หนวย
สนับสนุนไดแก การจัดซื้อจัดจาง ระบบบัญชีและดัชนีการเงิน Green and clean ความกาวหนาทุกเดือน เรื่องจากปฐม
ภูมิ ไดแก พชอ., PCC มีตัวชี้วัดอะไรบางที่เกี่ยวของหรือประชุมยอยใน CUP นําเสนอและติดตามทุกเดือน IC ENV RM
ผลงานระบบบริการ สถานะการเงิน และรายงานในการประชุมกรรมการบริหารทุก 3 เดือน เรือ่ งที่ติดตามทุก 3 เดือน มี
อะไรบางที่ตองมารายงานในที่ประชุมกรรมการ เรื่องติดตามทุก 6 เดือน มีอะไรบางที่ตองมารายงานในที่ประชุม
กรรมการ เรื่องที่ติดตามทุก 3 เดือน ไดแก เรื่องปฐมภูมิ, RDU, ระบบฉุกเฉิน, ODS, Happy MOPH, และHR เรื่อง
ติดตามทุก 6 เดือน ไดแก ระบบที่เขตจัดการคือ Gov.HA, และ Herb City
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลปตตานี ครั้ งที่ 10/2560
ประจําเดือน ตุลาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
เดือน
อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวช กุมารเวชฯ
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

65.16
404/620)
81.18
(345/425)
75.72
(446/589)

41.39
(262/633)
35.15
(142/404)
43.87
(240/547)

64.00
(32/50)
55.81
(24/43)
60.71
(34/56)

44.37
(260/586)
42.06
(167/397)
62.84
(367/584)

47.34
(294/621)
38.27
(168/439)
36.91
(265/718)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

15.29
(13/85)
17.74
(11/62)
24.07
(13/54)

46.67
(7/15)
37.50
(3/8)
30.77
(4/12)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนตุลาคม 2560
สิทธิ
UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก

ยอดคาง
(เดือน สค.60)
11,219,195

เรียกเก็บ
27,434,065.02
257,737.25
2,540,573

ชดเชย
20,196,739.53
243,758.53
754,442

สวนตาง

คงคาง

-7,237,325.49
-13,978.72
12,838,565
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อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน ตค.60

3,605,302.28
2,883,139.50
7,313,537
636,602
2,402,541
28,060,316,78

579,960.75
654,868.50
4,251,530
6,529,448
1,532,484
1,473,444
45,254,090.52

539,115.82
123,120
3,643,517.44
10,781,832
1,093,243
771,761
38,147,529.32

-40,844.93
-608,016.56

662,840.21

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560

UC

จายตรง

อปท.

-3,645.35
-5,600
-3,688

-8,470.43
-3,635
-3,009

-14,330.16
-3,092
-375

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน

ติด C ครั้งที่แลว

สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560

325
229
169

ติด C
เดือนนี้
95
85
77

แกไขแลว

คงเหลือติด C

191
145
74

229
169
172

รายการที่ผานและไมผานสิทธิจายตรงผูปวยนอก สงแกไขปงบ 2558
เดือน
ตุลาคม 2560

ติด C ป 58
745

แกไขผาน
506

คงเหลือติด C
239

ปญหาติดC
ลําดับ

รหัส

1
2

97
94

3
4
5
6

95
57
66
9E
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รายการ
ราคาคาเวชภัณฑมิใชยาซ้ําซอนกับการคิดคาทําหัตถการแลว
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ เชน วิธีใชยา ไมระบุเหตุผลการใชยานอกบัญชี
ยาหลัก ชื่อเจาหนาที่อื่นที่ไมใชแพทย
ใน Billtran มีการเบิกยามแตขาดขอมูลยาใน Bill Disp
สงเบิกคารักษาซ้ําซอมกับการฟอกเลือด
รายการยาที่ตองชําระไมมีเงินชําระ
ระบุ Claim control เปน EF (ผูปวยตองการใชซึ่งตองชําระเงินเอง) แตมี
การเบิกยาโดยไมไดชําระเงิน
อื่นๆ

4,144,418.10
3,414,888

ตุลาคม 2560
30
22
10
4
2
1
8

3,061,153
1,075,843
3,014,224
27,639.091
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รวม

77

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
1.83
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio < 1.5
2.94
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน)
Quick Ratio < 1.5
2.54
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนไมรวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
231,133,572.43
(ทุนสํารองสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียน ลบ หนีส้ ินหมุนเวียน)
เงินบํารุงคงเหลือหักหนี้สินหมุนเวียนที่เอกสารสมบูรณพรอมจาย ณ เดือนตุลาคม 2560
เงินบํารุง ณ 31 ตุลาคม 2560
หัก เจาหนี้คายา
เจาหนี้คารักษาตามจาย

120,876,788.987
36,487,341.87
823,396.00

คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน (OT ตค.60 )

6,748,365.00

คาตอบแทน ฉ. 10 (ตค.60)

1,670,000.00

คาตอบแทน ฉ. 11 (ตค.59-ตค.60 บางสวน/ตค.60

15,588,500

คาตอบแทน ฉ. 12 (ตค 60)

1,790,550.00

คาสาธารณูปโภค

1,794,280.90

64,902,443.77

สินทรัพยหมุนหักหนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ

55,974,355.20

ผลตางทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุน/คาเสื่อม) ทางบัญชีเกณฑคงคาง (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
รายได
1,118,717,946.65
คาใชจาย
979,295,853.22
กําไรสูงกวาคาใชจาย
+139,422,093.43
เงินบํารุงคงเหลือ 30 กย.60 127,518,900.57
สาเหตุที่ รายไดมากกวาคาใชจาย เกิดจากเงินสนับสนุนอื่น ๆ
รายการ
งบคาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนวยบริการ HardShip
งบลงทุน UC
เงินชดเชยคาบริการ งบสวนกลาง
รายไดงบ PP เหมาจาย

จํานวนเงิน
70,086,597.86
17,433,022.99
14,761,443.00
33,857,283.84
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รายไดรับโอนจาก สสจ.
อื่นๆ (สปสช.เงินบริจาค, และเงินอื่นๆ)
รวมเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ

8,094,034.00
27,632,787.73
171,865,159.42
รายรับและรายจายป 2560

รายการ

ป 59

ป 60

เพิ่ม/ลด

รายไดงบประมาณงบบุคลากร
รายไดคารักษาประกันสุขภาพ UC

314,609,081
265,229,500

340,175,947
294,630,202

25,566,866
29,400,702

รายไดคารักษาฯจายตรงกรมบัญชีกลาง
รายไดคารักษาฯ และ บริการอื่น

135,757,976
57,316,985

151,130,657
66,398,581

15,372,681
9,081,596

รายไดคารักษาฯประกันสังคม

41,510,314

30,631,973

- 10,878,341

รายไดคารักษาฯ แรงงานตางดาว
รายไดคารักษาฯเบิกตนสังกัด/อปท.
รายได EMS

22,717,972
22,409,254
1,047,700

22,732,618
22,537,212
463,300

14,646
127,958
- 584,400

รายได

รวมรายได
รายจาย

860,598,782
ป 59

928,700,490
ป 60

61,052,026
เพิ่ม/ลด

เงินเดือนและคาจางประจํา
คาตอบแทน

284,499,828
225,328,867

324,817,711
215,136,945

40,317,883
- 10,191,922

ตนทุนยา

107,652,521

133,867,800

26,215,279

40,905,874
ป 59

44,389,165
ป 60

3,483,291
เพิ่ม/ลด

คาจางชั่วคราว

43,097,585

46,803,648

3,706,063

คาใชสอย

18,573,626

38,176,615

19,602,989

ตนทุนเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุการแพทย

48,286,580

41,180,426

- 7,106,154

วัสดุใชไป

34,747,209

28,356,404

- 6,390,805

คาใชจายบุคลากรอื่น
คาสาธารณูปโภค

33,914,663
21,829,539

15,992,832
19,717,407

17,921,831
- 2,112,132

คาใชจายอื่น

11,577,383

20,892,434

- 9,315,051

ตนทุนวิทยาศาสตรการแพทย
รายจาย

รวมคาใชจาย
สวนตางรายไดหักคาใชจาย

870,413,676

929,331,387

-9,814,894

-630,897

รายละเอียด รายรับ - รายจาย ป 59-60
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ชื่อบัญชี

ป 2559

ป 2560

เพิ่ม/ลด

รายได EMS

1,047,700.00

463,300.00

-584,400.00

รายไดคารักษาเบิกตนสังกัด IPD

5,425,200.50

6,952,765.00

1,527,564.50

42,394,501.22

45,499,010.28

3,104,509.06

138,104,223.81

162,207,576.00

24,103,352.19

สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจายตาม DRG -เบิกจาย
ตรงกรมบัญชีกลาง

-4,128,630.45

-12,535,104.18

-8,406,473.73

สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลงในการจายตาม DRG -เบิกจาย
ตรงกรมบัญชีกลาง

1,782,382.82

1,458,184.77

รายไดคารักษา พรบ.รถ IPD

14,922,483.00

16,444,045.00

1,521,562.00

รายไดคารักษาเบิกจายตรงอปท. IPD/op

17,111,687.25

16,211,708.38

-899,978.87

-127,634.25

-1,032,070.88

-904,436.63

261,484,830.71

404,809.15
293,105,711.51

404,809.15
31,620,880.80

-23,502,834.39

-63,261,380.20
-110,193,111.15

-39,758,545.81
-110,193,111.15

88,624,627.38

96,420,079.50

7,795,452.12

-69,122,843.06

-69,122,843.06
-23,065,125.38

รายไดคารักษาชําระเงิน
รายไดคารักษาเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง IPD/op

สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจายตาม DRG -เบิกจาย
ตรง อปท.
สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลงในการจายตาม DRG - เบิกจาย
ตรง อปท.
รวมรายไดคารักษา UC-IPD
สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจายตาม DRG-กองทุน UC
-IPD ใน CUP
สวนปรับลดคาแรง IP
รายไดคารักษา UC-OPD ใน/นอก CUP ตางจังหวัด/ตางสังกัด
สวนปรับลดคาแรง OP
สวนตางคารักษาที่สูงขอตกลงในการตามจาย UC OPD

-36,684,737.77

-13,619,612.39

ชื่อบัญชี
รายไดคารักษา UC IPD - OP-AE HC DMI

ป 2559

ป 2560

53,430,409.74

25,405,073.53

-28,025,336.21

-6,024,165.45

-6,024,165.45

41,795,438.43

45,282,914.68

3,487,476.25

-285,124.00

-17,891,198.81

-17,606,074.81

10,508,164.00
0

12,388,886.34
- 1,026,758.68

1,880,722.34
- 805,139.86

52,927.00

52,927.00

172,310.00

172,310.00

สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจายตาม DRG-UC OP-IP
- AE HC DMI
รายไดคารักษาประกันสังคม op/ip
สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงตามหลักเกณฑการจาย กองทุนประกันสังคม - IP op
รายไดคารักษาแรงงานตางดาว IPD op/คชจ.สูง
สวนตางคารักษาที่สูงกวาขอตกลงในการจายตาม DRG - แรงงาน
ตางดาว -op/ IP
รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก
สวนกลาง OP
รายไดคารักษาบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก
สวนกลาง IP

เพิ่ม/ลด
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รายไดเงินอุดหนุนเหมาจายรายหัวสําหรับบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ
รายไดคาธรรมเนียม UC

3,103,195.00

448,643.91

448,643.91

2,959,263.80

-143,931.20

คาใชจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 8)
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 9-บริการ)
คาตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ)
คาตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ) ฉบับที่ 10

24,000,000.00

-24,000,000.00

20,692,800.00

-20,692,800.00

1,265,000.00

1,760.00

-1,263,240.00

17,281,000.00

18,370,000.00

1,089,000.00

45,216,800.00

45,216,800.00

21,571,650.00

21,571,650.00

312,980.00

1,399,727.00

1,086,747.00

1,047,550.00

202,548.00

-845,002.00

952,020.00

931,490.00

-20,530.00

1,754,027.50

1,755,080.68

1,053.18

2,156,421.22

2,242,784.29

86,363.07

6,222,998.72
202,597.00
942,615.00
ป 2559

6,531,629.97
348,387.00
4,727,402.20
ป 2560

308,631.25
145,790.00
3,784,787.20
เพิ่ม/ลด

80,929.09

1,920,898.00

1,839,968.91

1,374,708.40
32,050.00

1,663,832.00
7,600.00

289,123.60
-24,450.00

1,127,815.00

12,592,068.00

11,464,253.00

10,364,838.38

2,061,326.41
672,633.34

-8,303,511.97
672,633.34

242,423.90

77,095.00

-165,328.90

578,939.05
349,200.00
180,000.00
3,762,280.18
5,878,960.10

579,327.16
30,000.00
150,000.00
2,653,623.18
3,921,852.54
430,865.00

388.11
-319,200.00
-30,000.00
-1,108,657.00
-1,957,107.56
430,865.00

268,000.00

29,550.00

-238,450.00

คาตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ) ฉ. 11
คาตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ) ฉ. 12
คาใชจายดานการฝกอบรม-ในประเทศ
คาใชจายดานการฝกอบรม-บุคคลภายนอก
คาเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ
คาที่พัก-ในประเทศ
คาใชจายเดินทางอื่น -ในประเทศ
รวม คชจ.ดานการอบรม/ราชการ
คาครุภัณฑมูลคา ต่ํากวาเกณฑ
คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab)
ชื่อบัญชี
คาจางตรวจเอ็กซเรย (X-Ray)
คาจางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ
คาจางเหมาซักรีด
คาจางเหมาบริการทางการแพทย
คาจางเหมาบริการอื่น
คาจางเหมาบํารุงรักษาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
คาจางเหมาบํารุงรักษาดูแลลิฟท
คาจางเหมารถ
คาเชาอสังหาริมทรัพย-บุคคลภายนอก
คาเชื้อเพลิง
คาใชจายตามโครงการ
คาใชจายตามโครงการ(PP)
คาใชจายในการประชุม

13

คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานสงเงินเบิกเกินสงคืนให
กรมบัญชีกลาง
คาใชจายรายการพิเศษนอกเหนือการดําเนินงานปกติ
คาใชจายลักษณะอื่น
ยาในบัญชีใชไป
ยานอกบัญชีใชไป
ยาสนับสนุน จากสปสช. ใชไป
เวชภัณฑมิใชยาใชไป
วัสดุทางการแพทยใชไป
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยใชไป
วัสดุบริโภคใชไป
วัสดุเครื่องแตงกายใชไป
วัสดุทันตกรรมใชไป

ขอมูลการใหบริการและไดรับเงิน
ใหบริการผูปวยนอก

12,500.00
19,500.00
59,822.38
82,055,974.27
25,596,546.74
3,754,075.82
13,862,362.29
34,424,217.49
40,905,874.25
12,012,455.54
1,134,493.00
2,111,621.14

106,557,586.79
22,001,530.19
5,308,682.96
14,965,399.66
26,215,026.56
44,389,164.82
9,104,621.32
1,105,689.00
2,706,402.37

174,396 ราย

65,897,093.00

ใหบริการผูปวยใน

20,753 ราย

293,105,711.00

รวม ราย/เปนเงินทีเรียกเก็บไดรับเงินทั้งป

193,149 ราย

358,962,804.00

เงินคารักษาพยาบาล OP รับโอน

36,614,167.37

เงินคารักษาพยาบาล IP รับโอน – กันยายน 60

90,221,032.23

ผลตางระหวางเรียกเก็บและเงินรับโอน

232,127,604.40

หัก จํานวนเงินพึงรับ แตหักเปนเงินเดือน OP

69,122,843.06

จํานวนเงินพึงรับ แตหักเปนเงินเดือน IP

110,193,111.12

ผลตางที่ รพ. ที่ตองรับภาระ
หัก เงิน IP ไดเดือน กันยายน ไดรับในเดือน ตุลาคม 60
ไดรับงบกลางชดเชย IP

126,835,199.60

179,315,954.18
52,811,650.22

9,178,652.98
14,761,433.00

23,940,085.98

12,500.00
19,500.00
-59,822.38
24,501,612.52
-3,595,016.55
1,554,607.14
1,103,037.37
-8,209,190.93
3,483,290.57
-2,907,834.22
-28,804.00
594,781.23
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สรุป ไดรับชําระจากการใหบริการ ป 2560 ทั้งป รพ.ปตตานี
ไดรับชําระ
1,667,683.70

CR/บริการกรณีเฉพาะ
กองทุน CENTRAL REIMBURSE (บริการกรณีเฉพาะ)

21,607,913.34

กองทุน CENTRAL REIMBURSE(บริการกรณีเฉพาะ)

4,570,685.85

กองทุนไตวายเรื้อรัง

4,301,332.00

กองทุนผูปวยนอก

36,614,167.37

กองทุนผูปวยใน

90,221,032.23
1,521,809.00

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

699,915.52

กองทุนเอดส
งบคาบริการทดแทนไต

1,225,900.00
445,050.00

งบคาบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เงินจายจากรายการรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม(ตามมติบอรด)

100,000.00
2,208,834.95

คาบริการควบคุมปองกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

423,025.00

เงินชดเชยคาบริการไตวาย

165,607,348.96
108,086.81

คารักษาพยาบาลผูประกันตนที่เปนคนพิการ สิทธิประกันสังคม

1,438,951.00

เงินชดเชยคาบริการ CENTRAL REIMBURSE(งบกลาง)
เงินชดเชยคาบริการผูปวยใน(งบกลาง)

14,761,433.00

กองทุนสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

15,272,368.36
17,433,022.99

งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
งบแพทยแผนไทย

12,218,565.54
1,076,253.70

งบคาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนวยบริการ

70,086,597.86

สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น

116,086,808.45

3.3 งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
ที่
รายการ
1 งบลงทุนป 2561 งบบูรณาการ
1.1 งบจว. ดานการกีฬา
1.2 งบ 3 จว. สบรส.

จํานวน
18
9

งบรวม

หมายเหตุ
พัสดุจัดทําแผนจัดซื้อตามระเบียบใหมพรอม
7,211,000.00 กัน อยูระหวางเสนอ ผวจ.ขอประกาศเผยแพร
12,070,000.00 การจัดซื้อ
19,281,000.00 (ใชวิธี คัดเลือก)
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2 งบคาเสื่อม 70% หนวยบริการ ป 2561
งบเกาที่กําลังดําเนินการ 3-6
3 งบคาเสื่อม 90% ป 2559
งบคาเสื่อม 10% ป 2559
งบคาเสื่อม <ป58 ลงมา
5 งบคาเสื่อม 90% ป 2560
6 เงินบํารุง ป 2560(7)+ยกมาจาก ป59(21)+
ปรับแผน(3)

13

14,172,944.74 (ขั้นตอไปขึ้น web)

25
2
14
10

13,227,535.30
3,000,000.00
10,350,000.00
14,093,022.99 แลวเสร็จ 1 รายการ อีก 9รายการทําสัญญา
แลว เสนอ ผวจ.ลงนามวิธีพิเศษ
12,975,700.00 แลวเสร็จ 18 รายการ
อีก 12 รายการ ทําสัญญาแลว คาดวาสงมอบ
ภายใน 60-120วัน

31

7 แผนเงินบํารุง ป 2561
ครุภัณฑการแพทย

18

ปรับปรุงสิ่งกอสราง

23

จางเหมา

10,702,200.00

ตามPlan Fin งบลงทุน 20%Ebida =13ลาน
-เตรียมสเปค+ใบเสนอราคา
ทุกรายการแลว

4,745,500.00 มอบคุณนิวัฒนทําแบบ
ใหแลวเสร็จ ตค.60
5
14,090,000.00
รวมเงินบํารุงป 2561
46
29,537,700.00
รวมงบลงทุนป 2561 ทั้งสิ้นประมาณ 117 ลาน

ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม
ลําดับ
1.

กิจกรรม
จัดทําแผนดําเนินการ

วดป.
11 ตค.60

2.

ประกาศเผยแพรแผน

24 ตค.60

3.

แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค

30 ตค.60

4.

รายงานผลกําหนดสเปค

31 ตค.60

5.
6.

จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ

7 พย.60
3 วัน

7.

เสนอราคา+เปดซอง

3 วัน

8.
9.

รายงานผลเปดซอง+เรียกทําสัญญา
ทําสัญญา

7 วัน

10.

สงมอบ

หมายเหตุ

เสนอ สสจ.10พย+คลัง+รองผวจ. (ณ 14 พย.60)

เวนเวลา 7 วันเพื่อประกาศในระบบตามระเบียบ

ตาม GANTT CHART คาดวาทําสัญญา 22 พฤศจิกายน 2560 และสงมอบ 90 วัน (กุมภาพันธ 2561)

ครุภัณฑเงินบํารุงป 2560 (ยกมาจากป 2559)
ลํา
ดับ
1

ครุภัณฑการแพทย
ยกมาจากป 2559
หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่น
ความถี่สูง (Utrasound probe)

หนวยงาน
วิสัญญี

จํานวน

ราคา
ตอหนวย

1

500,000

รวมเงิน
500,000

การดําเนินการ
พัสดุ
แลวเสร็จ
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2

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดไบเฟสิค ไอซียูศัลย

1

330,000

330,000

แลวเสร็จ

ผาตัด

1

730,000

730,000

แลวเสร็จ

หองคลอด,
วิสัญญี
ไอซียูเด็ก

2

161,000

322,000

แลวเสร็จ

2

200,000

400,000

แลวเสร็จ

เซลวิทยา
พยาธิวิทยา
ไอซียูศัลย

1
2
3

480,000
55,000
110,000

480,000
110,000
330,000

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ
แลวเสร็จ

ผาตัด

1

270,000

270,000

แลวเสร็จ

พรอมภาควัดออกซิเจนในเลือด
3
4
5

6
7
8
9
ลํา
ดับ

ชุดสวานสําหรับผาตัดกระดูก
ขนาดเล็ก (Mini air drill)
เครื่องใหความอบอุนโดยการ
แผรังสี (Radiant warmer)
เครื่องวัดสัญญาณชีพและติดตาม
คลื่นไฟฟาหัวใจชนิดเคลื่อนที่
(เฉพาะทารกและเด็กเล็ก)
เครื่องปนเซลลลงบนสไลดอัตโนมัติ
กลองจุลทรรศน 2 ตา
เตียงผูปวยสําหรับไอซียูปรับดวย
ไฟฟาชนิด 4 มอเตอร
โคมไฟผาตัดเล็กขนาดไมนอยกวา
60,000 ลักซ ชนิดตั้งพื้น

จํานวน

ราคา

ครุภัณฑการแพทย
ยกมาจากป 2559

หนวยงาน

10 เครื่องทดสอบการไดยิน (OAE)
11 เครือ่ งกรอกระดูกและฟน
12 ชุดจายไนตรัสสํารอง

OPD EENT
ทันตกรรม
ศูนยเครื่องมือ

1
1
1

310,000
150,000
250,000

310,000
150,000
250,000

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ สค60
แลวเสร็จ สค60

13 ชุดจายออกซิเจนสํารอง

ศูนยเครื่องมือ

1

250,000

250,000

แลวเสร็จ สค60

14 เครื่องทําอากาศแหง

ศูนยเครื่องมือ

1

160,000

160,000

แลวเสร็จ สค60

15 เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ
แบบมีจอภาพ
16 เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
17 สายตอเครื่องระบบไฟฟาของเครื่อง
เจาะกระดูกทรวงอกและกะโหลกศีรษะ
18 เครื่องวัดความยาวลูกตาคลื่นความถี่สูง
19 เครื่องชวยหายใจชนิดวัดดวยปริมาตร
และแรงดัน พรอมเครื่องผลิตอากาศ
ภายในตัวเครื่อง
20 เครื่องดึงสกรู Trauma Sorwer
Extractor
21 กลองสองตรวจทอทางเดินปสสาวะ
ชนิดแข็ง
22 เครื่องผลิตน้ํา RO ชนิดเคลื่อนที่

อุบัติเหตุ

1

220,000

220,000

แลวเสร็จ

อาชีวเวชกรรม
ผาตัด

1
1

233,000
120,000

233,000
120,000

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ

OPD ตา
ก.ศัลยฯ
ศช.

1
1

250,000
550,000

250,000
550,000

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ
(บํารุง60)

หองผาตัด
(ออรโธฯ)
หองผาตัด
(Uro)
ไตเทียม

1

340,000

340,000

1

250,000

1

300,000

ตอหนวย

รวมเงิน

การดําเนินการ
พัสดุ

แลวเสร็จ
(บํารุง60)
250,000
แลวเสร็จ
(บํารุง60
300,000 แลวเสร็จ (บํารุง60)

17

23 เครื่องฉีดสารทึบแสงอัตโนมัติ

ก.รังสี

24 ดามจับหัวดูดเลนส

ผาตัด

1

350,000

350,000

2

133,750

267,500

แลวเสร็จ
(ปรับแผน60)
ยกเลิก

ราคา/หนวย รวมเงิน
280,000
560,000

ขั้นตอนพัสดุ
รอสงมอบ (ป59)

ที่

ครุภัณฑการแพทย
1 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง

หนวยงาน
อช.๑

2 ตูดูดไอและกลิ่นสารเคมี

เซลวิทยา

1

233,200

233,200

รอสงมอบ(ป59)

3 เตียงผูปวยชนิดสามไก

อญ

3

40,000

120,000

รอสงมอบ(ป59)

1

1,000,000

1,000,000

รอสงมอบ(ป60)

1

300,000

300,000

จํานวน

ราคา/หนวย รวมเงิน

รอสงมอบ
(ปรับแผน60)
ขั้นตอนพัสดุ

4 ชุดวินิจฉัยภาพทางรังสี ขนาดไมนอยกวา ก.รังสีวิทยา

จํานวน
2

3 ลานพิกเซล ชนิดจอคู พรอม License
5 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ
ชนิดไฟเบสิค ฯ (Defibrillator)
ที่
ครุภัณฑการแพทย
อื่นๆ

หองคลอด

1 เครื่องอัดอากาศทางการแพทย
10แรงมา
1 ตูควบคุมระบบลิฟท

ชางอิเลค

2

300,000

ชาง

1

650,000

รอทําสัญญา
(บํารุง60)
650,000 กําลังซอม(บํารุง60)

1 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมเครื่องชวย

การพยาบาล

24

85,000

2,040,000 ทยอยซอม (ปรับแผน)

หนวยงาน

600,000

หายใจ

ปรับปรุงสิง่ กอสรางป 2561 ตามแผน 24 รายการ เหลือ 23 รายการ
ที่
1

รายการ
ยกเลิก (ไมสามารถทําได)

รายการ
1

2

ประเมินราคา+แบบแลว

16

3
4
5

เปลี่ยนแผนเปนทําใบซอม
ใหบริษัทออกแบบให
กําลังทําประเมินราคา

3
2
2

หมายเหตุ
16. บันไดวนชั้น 2 และ3 ผาตัด
งบ180,000 บาท
ก.พยาบาล 9,บริหาร 6, Lab1
(แจงใหหนวยงานเขียนใบขออนุมัตจิ ัดจาง)
ปรับปรุงหองพนักงานเปล, หองพักวิสัญญีแพทย ,เปลี่ยนไฟ LED OR
หองแยก ER , ICU med
กอสรางหองน้ํา ER ,ทอระบายน้ําฝน

เตรียมรายการเงินบริจาคป 2561 27 ลานบาทเศษ ทําปายประกาศเชิญชวนบริจาคมีตัวอยาง รพ.พระปกเกลาจันทบุรี
(มอบหมายผูขอแนบภาพถายครุภัณฑ เพื่อทําปาย/โบรชัวรเชิญชวน)
ที่

รายการ

1 เครื่องควบคุมการใหสารละลาย
โดยใชกระบอกฉีด (Syring Pump)

หนวยงาน

จํานวน

PICU

4

ราคา/หนวย
55,000

รวมเงิน
220,000

18

2 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ ชนิดไบเฟสิก
แบบจอสี พรอมภาควัดคารบอนไดออกไซด
3 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ ชนิดไบเฟสิก
พรอมภาควัดออกซิเจนในเลือด
4 อุปกรณดามกระดูกสันหลังสวนคอ
จากภายนอก ฮาโล เวส ( Halo Vest )
5 เกาอี้ปรับเอนไดมีที่วางเทาและที่พักแขน
สําหรับผูปวยขณะใหยาเคมีบําบัด
6 เครื่องเอกซเรยทั้งปากแบบตอเนื่องถายภาพดาน

PICU

1

480,000

480,000

จิตเวช

1

330,000

330,000

ศอ

1

150,000

service plan
มะเร็ง

6

150,000
ขอ 2 ใหบํารุง1
18,000

108,000

ก.ทันตกรรม

1

5,000,000

5,000,000

หนวยงาน

จํานวน

ขางและดานตรงของกะโหลกศีรษะ ถายภาพ 3
มิติ พรอมระบบเก็บขอมูล และแสดงภาพ CBCT
ที่
7

รายการ

รวมเงิน
2,490,000

Neuro
หองผาตัด

3
1

830,000
1,070,000

Neuro

1

1,500,000

และกรอกระดูกดวยความเร็วสูงระบบไฟฟา
10 ชุดอุปกรณสื่อสาร Single side board วิทยุ
คมนาคม ชนิด HF/SSB

ER

1

320,000

320,000

11 อุปกรณปองกันเครือขาย (Fire Wall)

ศูนยคอมฯ

1

990,000

990,000

12 รถพยาบาล(รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ

คัน

2

2000000

4,000,000

คัน

1

1,800,000

1,800,000

14 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ (Vital sign
Monitor )3
15 เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พรอม
ภาควัดคารบบอนไดออกไซดและออกซิเจน
(Defibrillator )
16 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและ
ความดัน Volume Control
17 EKG

อญ.

6

150,000

900,000

อญ.

2

480,000

960,000

อญ.

6

800,000

4,800,000

เครื่อง

1

250,000

250,000

18 เตียง Fowler's พรอมที่นอน มีเหล็กกั้นเตียง
พรอมตูขางเตียง
19 outlet O2 Pipeline
20 Outlet AIR pipeline

เตียง

6

90,000

540,000

เครื่อง
เครื่อง

2
2

15,000
15,000

30,000
30,000

8
9

ชุดเครื่องมือถางเนื้อสมองชวยในการผาตัด

ราคา/หนวย

ชุดเครื่องมือผาตัดกระดูกใชแบตเตอรรี่
ชุดเครื่องผาตัดเปดกะโหลกศีรษะ

1,070,000
1,500,000

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
13 รถพยาบาลขั้นพื้นฐาน (รถตู)
ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
เปด Intermidiate ที่อายุรกรรมหญิง 6 เตียง

19

21 เครื่องใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา (Infusion เครื่อง
pump )2
22 Air Compresser 30,000 BTU
เครื่อง
23 หัวเกย O2 pipeline ชนิด 3 ทางพรอมอุปกรณ จุด
24 หัวSuction pipeline ชนิด 3 ทาง พรอม
อุปกรณ
25 ชุดคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพเลเวอร
เครื่องพิมพสติกเกอร

6

60,000

360,000

2

400,000

800,000

6

7,500

45,000

จุด
ชุด

150,000
6
1

25000
40000

40,000

มีผูศรัทธาจะบริจาค 750,000 บาท

3. แผนยุทธศาสตรป 2560
3.1 จัดทําเลมแจงหนวยงานแลว
3.2 ทํา QR Code ใสในระบบ รพ.ปน. (มอบ IT)
4. เสนทางการเดินรถในโรงพยาบาลปตตานี ดวยโรงพยาบาลปตตานี มีการปรับเปลี่ยนเสนทางจราจรใหม
ภายในโรงพยาบาลปตตานี เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ของเจาหนาที่และผูม ารับบริการในโรงพยาบาลปตตานี โดยผาน
ระบบไมกั้นอัตโนมัติ ดังนี้
1. กําหนดประตู และเวลาเปด-ปดประตู ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ประตูที่ 1 ประตูทางเขาหนาโรงพยาบาล เปดเวลา 06.00 น. ปดเวลา 21.00 น.
1.2 ประตูที่ 2 ประตูทางออกหนาโรงพยาบาล เปนประตูทางออกอยางเดียว เปดเวลา 06.00 น. ปด
เวลา 18.00 น.
1.3 ประตูที่ 3 ประตูหนาตึกชูเ กียรติเป นประตูท างออกอยางเดียว เปดเวลา 06.00 น. ปดเวลา
21.00 น.
1.4 ประตูที่ 4 ประตูขางหอง ER ใชระบบ KEY CARD เปนประตูทางเขาอยางเดียว เปดตลอด 24
ชั่วโมง
1.5 ประตูที่ 5 ประตูบานพัก ใช KEY CARD ใชเปนเสนทางเขา-ออก
2. กําหนดเสนทางการเดินรถภายในโรงพยาบาล ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูปวยและญาติเขาทางประตูที่ 1 เมื่อสงผูปวยเสร็จแลว ออกทางประตูที่ 2 สําหรับผูปวยที่มารับ
บริการแพทยแผนไทย เขาทางประตูที่ 5 ออกทางประตูที่ 5 ผูปวยที่มารับบริการกายภาพบําบัดเขาทางประตูที่ 5 ออก
ทางประตูที่ 3
2.2 เจาหนาที่ของโรงพยาบาลปตตานี เขาประตูที่ 1 ผานประตูที่ 4 หรือเขาประตู 5 ออกประตูที่ 3
หรือประตูที่ 5
2.3 รถที่ มาส งยา หรื อผูที่ มาติดตอ ราชการ เขาทางประตูที่ 1 แจ ง รปภ. เพื่ อสแกนบั ตรประจํ าตัว
ประชาชนและขอรับบัตรผูมาติดตอราชการ ติดไวหนารถยนต หรือแขวนไวกับรถจักรยายนต เมื่อติดตอราชการเรียบรอย
แลว ออกทางประตูที่ 3 หรือประตูที่ 5 และคืนบัตรผูมาติดตอราชการใหกับ รปภ.ที่ประตูทางออก
2.4 ในโรงพยาบาลเปนทางวันเวยทั้งหมด และบริเวณบานทรายทองใหเปนวงเวียนเดินรถรอบบาน
ทรายทองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ยกเวน บริเวณสะพานชูเกียรติและหนาหอพักใหรถวิ่งสวนทางได
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผน
1.1 งาน พรส. ขออนุมัตปิ รับแผนปรับปรุงสิ่งกอสราง 2561 ขออนุมัติปรับแผนเงินบํารุง เพิ่มวงเงิน
ดังนี้
ลําดับ
ในแผน

รายการ

หนวยงาน

จํานวน

NICU

2

6

ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

9

ปรับปรุงหองศูนยเครื่องมือแพทย

ศูนยเครื่องมือ

10 ซอมหองพักแฟลตแพทยอาคาร1หอง3/1
ลําดับ
รายการ
ในแผน
12 ทาสีอาคารภายนอกอาคารอเนกประสงค

ฝายบริหาร

1

หนวยงาน

จํานวน

ฝายบริหาร

1
1
1

16
21

บันไดเหล็กระหวางหองผาตัดชั้น2 และ ชั้น 3
ตอเติมขยายหองกระจกเพื่อรองรับผูปวย
กึ่งวิกฤต

หองผาตัด
ศอ.

แผนเดิม
แผน
ราคาจริง
100,000
60,300
90,000

53,400
98,000

120,000
แผนเดิม
แผน
ราคาจริง
200000
148,900
180,000
ยกเลิก
130,000
88,900

วงเงินเหลือ
39,700
36,600
2,000
วงเงินเหลือ
51,100
180,000
41,100
370,500

12
13
14
17

ขออนุมัติปรับแผนเพิ่มวงเงิน
จํานวน 4 รายการ 528,500บาท
ทาสีอาคารภายนอกอาคารมิตรไมตรี
ทาสีอาคารอเนกประสงค
ซอม/ปรับปรุงพื้นหอง ตึกอํานวยการชั้นสอง
ปรับปรุงผาตัดชั้น 2

ฝายบริหาร
1
ก.พยาธิวิทยา
1
ฝายบริหาร 225ตรม
ผาตัด
1

400,000
60,000
220,500
400,000

537,700
74,800
246,500
750,000

วงเงินเกิน
137,700
14,800
26,000
350,000
528,500

ที่ประชุมอนุมัติปรับแผนเงินบํารุง เพิ่มวงเงิน 528,500 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
1.2 งาน พรส. ขออนุมัติแผนเงินบํารุง ป 2561 โครงการเรงดวนตมนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ “รอยดวงใจ คนตานี ทําความดี ถวายพอหลวง” จังหวัดปตตานีป 2561 จํานวน
407,960 บาท (สี่แสนเจ็ดพันเการอยหกสิบบาทถวน) ระหวางวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามหลวง กทม.
เพื่อจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหบริการประชาชนที่เขารวมงาน 95 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
1.3 กลุมการพยาบาล ขออนุมัติในที่ประชุมกรรมการบริหารฯ เรือ่ งการเรียกเก็บคาธรรมเนียมนอกเวลา
ราชการ เดิมโรงพยาบาลปตตานีไมเคยเก็บคาธรรมเนียมฯ โดยขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมฯ ในอัตรา 50 บาท/ผูป วย เริ่ม
ตั้งแต 1 มกราคม 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
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5.1 Service Plan
5.1.1 สาขา ACS สาเหตุ Homorrhae 3 ราย แนวทางแกไข กําหนดแนวทางในผูปวย HT ที่มีความ
เสี่ยงสูง ผูปวยสูงอายุ ผูป วย Anterior Wall MI จึงสงทํา Primary PCI First สงผลใหอัตราตายแยกตามไตรมาสลดลง
สําหรับป 2561 เดือนตุลาคม ไมมผี ูปวยเสียชีวิต แผนพัฒนาป 2561 แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร มีแพทย
หมุนเวียน เปลี่ยนพยาบาลทีร่ ับผิดชอบ ดานเครื่องมือ มีเครื่องมือที่ไมเพียงพอ และมีการสอบเทียบเครื่องมือแพทยทุกป
ดนขอมูล ขาดการวิเคราะหขอมูล และการเชื่อมตอขอมูล ดานระบบงาน ติดตมเยี่ยมบานและสงตอขอมูล
5.1.2 สาขา วัณโรค สาเหตุ กลุมผูป วย DM COPD/Asthma ไมมี standing order ใหพยาบาลในการ
ทํา Chest X-ray ประจําป กลุมผูสมั ผัสรวมบาน รพ.สต. สวนใหญเพิม่ เริ่มดําเนินการปลายเดือนตุลาคม 2560 ทีผ่ านมา
กลุมผูสมั ผัสบานที่เปนเด็กต่ํากวา 5 ป ทางคลินิกตะวันไมสง ใน index case ใหแตละ รพ.สต. กลุม ผูตอ งขังในเรือนจําจะ
มีโครงการคัดกรอง (สปสช.สนับสนุน) ในไตรมาส 3 ที่เดียว ทั้งหมด 1,500 คน แนวทางติดตามดูแลผูป วยวัณโรค คือ
ติดตามผูปวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรายใหมในคลินิกวัณโรคและผูป วยในทุกวันพฤหัสบดี และแจงผูร ับผิดชอบงานระดับ
อําเภอและเทศบาล แนวทางแกไข เสนอให PCT med ทํา standing order ใหพยาบาลในการทํา CXR ประจําป ใหกลุม
ผูปวย DM COPD/Asthma ใหแตละพื้นที่เรงคัดกรอง case สัมผัสรวมบานใหไดตามเปหมายโดยเร็ว เพื่อลดการแพรเพ
ชื่อตอใหชุมชนและลดโอกาสเสี่ยงทีเ่ ด็กจะพิการจาก TB meningitis ใหคลินิกตะวันเรงสงใบ index case ลงเยี่ยมเด็กผู
สัมผัสอายุต่ํากวา 5 ป และเสนอใหคณะทํางาน TB แตงตั้งทีมสหวิชาชีพ รวมทีมลงเยี่ยมบาน case ผูปวยที่กําลังรักษา
แนะมีแนวโนมที่จะรักษาไมสําแร็จ
5.1.3 สาขา MCH อัตราการตายของมารดาไทย ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ในเดือนตุลาคม
2560 โรงพยาบาลปตตานีพบอัตราการตายของมารดาจํานวน 4 ราย สงตอมาจาก รพ.แมลานจํานวน 2 ราย รพ.หนอง
จิก 1 ราย รพ.มายอ จํานวน 1 ราย โดยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพป 2561 คือ ลดอัตรามารดาตายจาก PPH
และ PIH โดยทํางานรวมกับ MCH Board พัฒนาศักยภาพบุคลกร ดานการประเมินการตรวจรางกาย การดูแล PPH PIS
Sepsis สงเสริม BS พัฒนาระบบการสงตอ Seamiess/Fast Track/Referral audit และพัฒนาระบบบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
5.1.4 PA การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ผูวาราชการจังหวัดปตตานีมีคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ พชอ. ของ อ.เมืองปตตานีไปแลวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอําเภอเปนประธาน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลปตตานีเปนรองประธาน และ สสอ.เปนเลขาฯ อําเภอเมืองปตตานีไดรบั คัดเลือดใหดําเนินการ DHB นํารอง
200 อําเภอ แรกของประเทศในป 2560 และป 2561 เตรียมนําเสนอ ครม. เพือ่ ออกเปนประกาศสํานักนายกในวันที่
16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อบังคับใชทุกอําเภอทั่วประเทศ ประเด็น ODOP และพื้นที่ดําเนินงาน ต.บานา/ปูยุด smart
kids ต.ตะลุโบะ ซีดในหญิงตั้งครรภ ต.ตันหยงลูโละ/กะมิยอ โรคเรือ้ รัง และเทศบาลเมืองปตตานี ชุมชนตนแบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตลาดเทศวิวัฒน
5.1.5 PA พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (PCC) รอยละ 20 ของพื้นทีเ่ ปดคลินกิ หมอครอบครัวโดยมี
PCC1 ที่ตั้ง ศสม.ปากน้ํา, ศสม.รพ.ปตตานี ต.อาเนาะรู เปนสถานทีเ่ ชา คับแคบประกอบกับทิศตะวันออกของเมืองเปน
ชุมชนหนาแนน แตไมมีหนวยบริการปฐมภูมิรองรับการใหบริการ และ PCU จะบังติกอ ต.จะบังติกอ โดยมีแผนดําเนินการ
สรางอาคารแหงใหมจากที่ดินบริจาค (ของบภาคบูรณาการป 2562) PCC2 ตั้งอยูที่ รพ.สต.บานา, รพ.สต.รูสะมิแล ซึง่ มี
อาคารที่คับแคบมาก มีแผนดําเนินการจะปรับปรุงอาคาร ปญหาของ PCC คือ ระบบสงตอ ขาดเจาหนาทีท่ ี่มี่ความรูในกร
ตอบรับ เดิมใช Line สงตอ รพ.สต. (ซึง่ มีผูรบั ผิดชอบ 2 คน) จากกลุมงานการพยาบาล ปจจุบันมี่มผี ูรบั ผิดชอบโดยตรง
และเครือ่ งมือเครือ่ งใชที่จําเปนตอ PCC มีไมเพียงพอ
5.2 พัสดุ ขอความรวมมือทุกหนวยงาน
5.2.1 ตรวจสอบราคากลางของจังหวัดในหนาเวปของโรงพยาบาลปตตานีวามีหรือไม
กรณีเปนครุภัณฑ ถาไมมีใหแจงคุณนิเวต เพื่อทําราคากลางเพิ่ม
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กรณีเปนวัสดุ ใหเปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 บริษัท ถามีรายเดียวใหบริษัททําหนังสือ แจงวามีผูผลิต
เพียงรายเดียวในประเทศไทยแนบมาดวย
5.2.2 ใหสงใบเสนอราคาพรอม SPEC รายชื่อกรรมการจํานวน 3 ชุด สงฝายแผนฯ (ตอนที่แผนฯผาน)
กรรมการ3 ชุด ประกอบดวย กรรมการกําหนดคุณลักษณะ กรรมการจัดซื้อโดยเฉพาะเจาะจง (เปดซอง) กรรมกรตรวจ
รับพัสดุ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ชุด ประกอบดวย กรรมการคนที่ 1,2 ตองเปนแพทยหรือพยาบาล กรรมการคนที่ 3 ตองเปน
ชางเทคนิค
5.2.3 กรรมการทั้ง 3 ชุด ในขอ 2 ใหฝายหรือหนวยงานแจงบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการทั้ง 3 ชุด
ในขอ 2 เซ็นรับทราบ วาเปนกรรมการในชุดใด เพาะเกิดปญหาคือ กรรมการไมทราบ และกรรมการไมยอมเปนกรรมการ
เซ็น SPEC
5.2.4 เรื่องการจัดทําคุณลักษณะ SPEC ใหตรวจสอบ SPEC กอนสงไฟลโปรแกรมเวิรด ใหฝายแผน
และตรวจสอบอีกครั้งกอนลงชื่อ เพื่อปองกันความผิดพลาดของ SPEC
5.3 งานการเจาหนาที่
5.3.1 เหรียญราชการชายแดนใต การขอเหรียญราชการชายแดนใต ตองปฏิบัติงานในพื้นติดตอกันไม
นอยกวา 1 ป งานการเจาหนาที่จะเปนผูสํารวจ โดยใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเซ็นรับรองความประพฤติ ถาเจาหนาที่
ไดรับเหรียญแลว มีความผิดทางวินัย ตองคืนเหรียญ
5.3.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ ปญหาทําไมเจาหนาที่ไมไดรับเหรียญ แตไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เนื่องจากสํานักงานกษาปณ กรมธนารักษ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบออกเหรียญ คิดคํานวณรอยละ 20 ของผูมีสิทธิ
ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งเปนเหตุผลที่ไมไดกันทุกคน เมื่อไดมาแลว งานการเจาหนาที่จะทําความตกลงกับผูที่มี
สิทธิไดรับเหรียญ และจะเก็บไวใหที่งานการเจาหนาที่ แตถาหากวาเจาหนาที่ตองการเหรียญจะตองทําสัญญากับงานการ
เจาหนาที่ หากกรณีที่เหรียญสูญหายจะตองชดใชตามราคาของเหรียญนั้น
5.3.3 แบบประเมิ น การพิจ ารณาความดีความชอบรอบเมษายน ส งแบบประเมิ นภายในสิ้นเดือ น
กุมภาพันธ และรอบตุล าคม สง แบบประเมินภายในสิ้นเดือนสิ งหาคม ของทุก ป ผูที่ป ระเมินไดระดับ พอใชใหหัวหนา
หนวยงานจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ที่ไดรับผลการประเมินในระดับพอใช
5.4 สุขศึกษา โครงการ “แสงนําใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ใน
ปนี้ ศูนยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ไดรวมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้งที่ 3
เฉลิมพระเกียติ” ภายใตแนวคิด โรคหลอดเลือดสมองรูจัก รักษาได ปองกันได ในวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ตั้งแตเวลา 04.00 น. เพื่อรณรงคใหประชาชนไดรวมออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ ดีสมบูรณ แข็งแรง ไดรับความสุ ข
สนุกสนาน และสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพยวรางกูร เพื่อดําเนินงานในเชิงรุกสูชุมชนและสังคมเพื่อใหประชาชนชาวไทยทั่ว
ประเทศตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมในการปองกันโรคหลอด
เลือดสมอง ซึ่งจะมีผลลดคาใชจายการรักษา และลดภาระของปญหาโรคเรื้อรัง โดยใหประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
หมูเหลา มีโอกาสออกกําลั งกายอยางง ายๆ เชนการเดิน วิ่ง หรื อปนจักรยาน ซึ่งถาทําเปนประจําจะทําใหมีสุขภาพดี
หางไกลโรค อัตราคาสมัคร 350 บาท ราคาเดียวกันทั่วประเทศ ของโรงพยาบาลปตตานีระยะทาง 4.74 กิโลเมตร ผูที่
วิ่งจะไดรับเสื้อกิจกรรม ตัวละ 350 บาท และเหรียญที่ระลึกทุกคน
5.5 IC การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ขอเสนอแนะ พบวามีการลางทําความสะอาดตาม
หนวยงานตางๆ เชน OR Lab ทันตกรรม ตองปรับปรุงระบบใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมทัง้ สรางความรู ความขาใจของ
ผูปฏิบัตงิ าน ติดตามกํากับขั้นตอนการทําใหปราศจากเชื่อที่หนวยงานจายกลางใหเปนไปตามมาตรฐาน และใหทีม ICC
ติดตามการปฏิบัตงิ านตามแนวทาง Universal precaution/Isolation Precautions ที่หองปฏิบัตกิ ารทางการแพทย
โดยเฉพาะการทําลายสิ่งสงตรวจทีป่ นเปอนใหเปนไปตามมาตรฐาน แนวทางแกไขในหนวยงานหองผาตัด ทันตกรรม และ
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จายกลาง ประเมินความรู ความเขาใจ ของบุคลากร ในงานหองผาตัด งานทันตกรรม งานจายกลาง ตามมาตรฐานการ
ทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อ จากการประเมินความรู ความเขาใจ ของบุคลากร ทั้ง 3 หนวยงาน พบวากอนใหการ
อบรมบุคลกรมีเรื่องความรูความเขาใจเพียงรอยละ 25 หลังจากการอบรมใหความรูพบวา เจาหนาที่มีความรูความเขาใจ
เพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ 78 งานหองผาตัด ลงมาลางเครื่องมือและอุปกรณการแพทย วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 และ
งานทันตกรรม ลงมาลางเครื่องมือและอุปกรณการแพทย วันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีกระบวนการปราศจากเชือ้ ที่
ไดมาตรฐานประกอบดวย 7 กระบวนการหลักคือ
1. การรับเครื่องมือปนเปอน (Received)
2. การลางทําความสะอาด (Cleaning)
3. การบรรจุและหอเครื่องมืออุปกรณ (Packaging)
4. การจัดเรียงเขาเครื่องทําใหปราศจากเชื้อ (Loading)
5. การทําใหปราศจากเชื้อ (Sterilization)
6. การจัดเก็บ (Storage)
7. การแจกจายเครื่องมือปราศจากเชื้อ (Distribution)
การสงผลกการตรวจ FLU ปญหาที่พบ คือ คาสงผลการตรวจ 3,000 บาท/ราย ในกรณีไมเขาขายการ
ระบาด ซึ่งทางรพ. จะตองรั บคาใชจายในการสงตรวจ การระบาด ตอ งเปนพื้นที่เดียวกัน เชน หมูเ ดียวกัน ตําบล
เดียวกัน เกิดเปน cluster มีผูปวยตั้งแต 5 ราย ขึ้นไป เมื่อเขาเกณฑการระบาด ตองเขียนรายงานการสอบสวนโรค
สง สสจ. เพื่อประสาน สคร. เบิกคาตรวจ lab ตอไป Case ที่ไดรับแจงจากตึกทั้งหมด สอบสวนแลว ไมเขาเกณฑจึงไม
สามารถเบิกได
การรายงานผลการ swab ของหองผาตัด จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เมื่อวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หนวยงานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ไดรับมอบหมายใหมีการทวนสอบประเด็นผล
การ swab พบเชื้อ Acinetobacter baumanii ปนเป อ นในสิ่ ง สิ่ ง แวดล อ มของห อ งผ าตัด โดยส วนใหญ พ บการ
ปนเปอนภายในอุปกรณรองรับเสมหะ, เลือดและสารคัดหลั่ง (ขวด suction) และในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ICN )
ดําเนินการประเมินการทําความสะอาดสิ่งแวดลอม และอุ ปกรณภายในห องผาตัดโดยเฉพาะการทําความสะอาดขวด
suction ใหขอมูลยอนกลับในผลการประเมินแกหัวหนาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ และใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมและอุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐาน แกไขปญหาโดย
1. เปลี่ยนน้ําทีผ่ สมสารขัดลาง และทําความสะอาดไมถูพื้น ในการทําความ สะอาดพื้นหลังเสร็จ
สิ้นการผาตัดทุกครั้ง
2. มีภาชนะรองรับเครื่องผา อุปกรณ และมูลฝอยติดเชื้อ ชนิดใชเทาเหยียบและมีฝาภายใน
หองผาตัด ไมกองเครื่องผาและอุปกรณตางๆ ที่เปอนเลือดไวบนพื้นหอง
3. กรณีมเี ลือดหรือสารคัดหลั่งบนพื้น ใหใสถงุ มือและใชผาซับ/เช็ดออกใหหมดกอน แลวจึงใช
น้ํายาทําลายเชื้อราดทิ้งไวประมาณ 30 นาที ตามดวยการทําความสะอาดปกติ
4. สถานทีล่ างขวด suction ไมเหมาะสม วิธีการลางไมถกู ตอง ใหไปลางที่หนวยจายกลาง
และผานการอบแหงดวยความรอนกอนนําไปใชทุกครั้ง
5.6 HA โอกาสพัฒนาตามขอเสนอแนะ สรพ.เรงดวน 3 เดือน โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูรับบริการไดรับการ
รักษา สงเสริม ปองกันและฟนฟู ภายใตสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต ผูใหบริการมีความรู ความสามารถใน
4 มิติ เปนแบบอยางสรางเสริมสุขภาพ และมีความสุขในการทํางาน ประชาชนไววางในในองคกร มีสวนรวมในการสราง
เสริ ม สุ ขภาพ โรงพยาบาลป ตตานีตอ งส ง เอกสารเพิ่ ม เติม จากที่ สรพ.เขามารั บ การประเมิ นให เ สร็ จ ภายในเดือ น
พฤศจิกายน 2560 ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน มีการปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยกอนที่จะสงให สรพ.
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5.7 รายงานความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสวนใหญหนวยงานที่เกิดความเสี่ยงจะไมมีการ
รายงาน หนวยงานที่รายงานความเสี่ยงนอยมาก ขอใหทุกหนวยงานลงขอมูลความเสี่ยงดวย ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับการตอบ
คําถามของ สรพ.
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ
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