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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 วันอังคารที่ 16 มกราคม ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
1. คําประกาศเจตนารมณ “คนไทยไมทนตอการทุจริต (Zero Totelance)”
2. แนะนําเจาหนาที่ใหม นส.สุไฮลา แวหามะ ยายมาจาก รพ.สต.บอดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
3. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนทีผ่ านมา
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําป พ.ศ. 2561
3. หนาที่ของผูบริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
4. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ การ
พัฒนาระบบหนวยบริการโดยเนนความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค
5. จากผูตรวจราชการเขตฯ 12 กํากับติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวย
บริการ การพัฒนาระบบหนวยบริการ และสงรายงานการประชุมใหเขตฯ 12 ดวย
6. จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสจ.ปตตานี สิ่งทีต่ องปรับปรุง พัสดุ (เจาหนาที่ขาดความรูเ รือ่ ง
ระเบียบฯ) งานจัดซื้อ ทะเบียนคุม ระบบบัญชี เอกสารการเบิกจาย ลูกหนีเ้ งินยืม คลังยา
7. ชี้แจงเรือ่ งคาตอบแทนฯ ฉ.11 ตองทําตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึง่ สามารถจายใหทุกคนทีม่ ีสทิ ธิ์
ไดรับ
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน ธันวาคม 2560
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือนธันวาคม 2560
2. การพัฒนาระบบหนวยบริการ
-สาขาวัณโรค (TB) เพิ่มมากขึ้นในชุมชนเมือง ป 60 จํานวน 193 ราย ป 61 (ตค.60-ธค.60) 49 ราย
ปองกันดวยการคัดกรองผูปวยและผูที่สัมผัสกับผูปวยรายใหม และคัดกรองเพิ่มในเรือนจํา
-สาขา โรคไมติดตอ (NCD) โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมไดดีขึ้นตามแผนพัฒนาป 61
-สาขาพัฒนาระบบบริการ One day surgery (ODS) คือ การผาตัดผูปวยที่ไมตองรับเปนผูปวยในและอยู
โรงพยาบาลไมเกิน 24 ชั่วโมง พิจารณาตามหลักเกณฑ จํานวน 12 โรค
-งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีเปาหมายเพื่อเขาถึงระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ลดอัตราการเสียชีวิตและ
ทุพพลภาพที่ปองกันไดจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน และระบบ ECS ตองมีคุณภาพและมาตรฐาน
-การควบคุมโรคไขเลือดออก มีหนังสือแจงแผนสํารวจและผลการสํารวจจาก ศตม.เขต มีการสํารวจภาชนะ
ที่มีน้ําขังและพบลูกน้ํายุงลายในแผนกผูปวยนอกและบานพั กเจาหนาที่ ปองกันโดยการพนหมอกควันในโรงพยาบาล
ปตตานีปละ 4 ครั้ง
-สาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ ILL Defined เปาหมายลดลงและเปน 0 ในป 2564 ซึ่งจะมีคูมือสาเหตุ
การตายและการรับรองสาเหตุการตาย จะมีการลงรหัสโรคที่แตกตางกันแยกเปนอาคารทีแ่ สดงความผิดปกติ การบาดเจ็บ
ที่ไมระบุรายละเอียดและโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไมชัดเจน

2

-พัฒนาระบบบริการแพทยปฐมภูมิ รอยละ 20 ของพื้นที่เปดคลินิกหมอครอบครัว เปดใหบริการ 2 กลุม
คือกลุมโรงพยาบาลปตตานี รับผิดชอบ ต.อาเนาะรู สะบารัง จะบังตีกอ และกลุมบานารับผิดชอบ ต.บานา รูสะมิแล มี
การปรับปรุงบัญชียาหนวยบริการทีม่ ีแพทยออกตรวจ และมีแผนการเยี่ยมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 10 สาขาทุกวัน
ศุกรบาย
-คณะกรรมการโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ENV) จัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง Green &
Clean โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานเปนกลุม ยอย และมีการสํารวจหองน้ําในหอผูปวยในเพื่อปรับปรุงเปนหองน้ําผูพกิ าร
3. แผนงบลงทุนป 2561
3.1 งบบูรณาการ งบจังหวัดดานกีฬา 18 รายการ ถึงขั้นตอนเปดซองและทําสัญญามี 17 รายการ และมี 1
รายการ (หองน้ํา) ทําสัญญาแลว
-งบ 3 จังหวัด จํานวน 9 รายการ ถึงขั้นตอนเปดซองและทําสัญญา 8 รายการ และ 1 รายการ (เครื่องซัก
ผา) ทําสัญญาแลว
3.2 งบคาเสื่อม
-งบคาเสื่อมป 61 70% หนวยบริการ 13 รายการ ถึงขั้นตอนขอซื้อขอจาง
-งบคาเสื่อมป 60 90% หนวยบริการ 10 รายการ มี 1 รายการบึกทึกเสนอผูวาเปรียบเทียบสเปค
-งบคาเสื่อมป 59 ๙๐% หนวยบริการ 24 รายการ ถึงขั้นตอนเปดซอง 23 รายการ และเปดซองแลว 1
รายการ (เครื่องกรองอากาศ)
-งบคาเสื่อมป 59 10๐% ระดับจังหวัด 2 รายการ ถึงขั้นตอนเปดซองและทําสัญญา
-งบคาเสื่อม<ป 58 ลงมา 14 รายการ ถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวน
3.3 เงินบํารุงป 2560
-เงินบํารุงป 60 จํานวน 7 รายการ ยกมาป 59 จํานวน 21 รายการ ปรับแผน 3 รายการ รวม 31
รายการ แลวเสร็จทัง้ หมด เหลือรอสงมอบ 1 รายการ
-เงินบํารุงป 61 ถึงขั้นตอนแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดสเปค
4. กลุมงาน พรส. รับผูตรวจราชการและนิเทศงานป 2561 รอบที่ 1 วันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2561 ตอง
นําเสนอ Service Plan ระดับจังหวัด และติดตามความกาวหนางบลงทุน (พัสดุ)
5. ฝายบริหาร Green and Clean จัดประชุมใหความรู จัดตั้งคณะทํางานเปนกลุม และมีการสํารวจหองน้ําใน
หอผูป วยในเพื่อปรับปรุงเปนหองน้ําผูพิการเพือ่ ใหผานระดับดีในป61
6. คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) มีอัตราการติดเชื้อรวมที่เพิ่มขึ้น การปองกัน
มีการจัดทําแผนดูแลผูปวยเพื่อการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ
7. ศูนยคุณภาพ (HA) มีการทบทวน เริ่มตัง้ แตดานแรกจนถึงผูอํานวยการ
8. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว
ตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก
เรื่อง รับรอง
1. ขออนุมัติเพิ่มแผนเงินบํารุงป 2561 จํานวน 2 รายการ วงเงิน 1,602,200 บาท
-ผาตัด ซอมโคมไฟผาตัด ราคา 404,000 บาท
-กลุมงานเวชกรรมสังคม รถตรวจการ ขนาดไมต่ําวา 2,000-3,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ลอ ชนิดดีเซล
1 คัน มอบให สสอ.เมือง วงเงิน 1,198,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ แผนเงินบํารุงป 2561 จํานวน 2 รายการ คือ
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-ศัลยประสาท เดิม เครือ่ งมือผาตัดสมอง วงเงิน 2,400,000 เปลี่ยนแปลงเปน เครื่องมือเจาะตัดกระดูก
ความเร็วสูง, เครื่องจี้หามเลือดและตัดเนื้อเยื่อชนิดโพลาร และชุดอุปกรณพยุงศีรษะขณะผาตัดสมอง รวมวงเงิน
2,260,000 บาท
-พยาธิ เดิม ทาสีภายในอาคารเอนกประสงค 60,000 บาท เปลี่ยนแปลงเปน กั้นหองจุลชีววิทยาเพื่อ
รองรับโครงการยุติปญ
 หาดาน TB และ HIV (ใชวงเงินเดิม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
เรื่อง มอบหมาย
1. กลุมงาน พรส. รับผูตรวจราชการและนิเทศงานป 2561 รอบที่ 1 วันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2561 เรื่องที่ตอง
นําเสนอ Service Plan ระดับจังหวัด และติดตามความกาวหนางบลงทุน (พัสดุ) สงขอมูลภายในวันที่ 20 มกราคม
2561
2. ฝายบริหารทั่วไป อบรมการใชเครื่องพนหมอกควัน
3. ฝายบริหารทั่วไป และเวชกรรม สํารวจที่ที่น้ําขังเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
4. พัสดุ สํารวจครุภัณฑประจําปที่มีในหนวยงาน และหาสาเหตุการจัดซื้อจัดจางทีล่ าลา
เรื่อง ติดตาม
1. เวชระเบียนและองคกรแพทย แตงตั้งคณะกรรมการทํางานและหาแนวทางแกไขการสรุปเวชระเบียนชา
2. ฝายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean
3. ความเสี่ยง เกิดขึ้นซ้ํานําเสนอครัง้ ตอไป
4. การเงิน รายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
5. กลุมงาน พรส. รายงานความกาวหนาของงบลงทุน และการขออนุมัตปิ รับแผนตางๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน

4

รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 1/2561
ประจําเดือน มกราคม 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. พญ.วรางคณา
5. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
ศรีสุด
ศีลวัฒนพันธ

6. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

7. นายแพทยรุซตา

สาและ

8. นายแพทยพรชัย
9. แพทยหญิงภาวิณี
10. นายแพทยอัสมาน
11. นายแพทยพิสรรค

ประเสริฐวชิรากุล
เสรีประภากิจ
อาลี
กองกิจกุล

12. แพทยหญิงศิริพร
13. นายแพทยจุมพล

รังสิเวค
ชอพันธุกุล

14. นางสาวอุษณีย
15. ทพญ.จุฑามาศ
16. นางสาวทิพวรรณ
17. แพทยหญิงชนันณชิฎา
18. นางรอมือเลาะ
19. นางภัสราวรรณ
20. นายอภิเชษฐ
21. นายอนิรุต
22. นางเจะปาตีหมะ
23. นางสุพัตรา

ชวยธรรมรัตน
อรามรัตน
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
หะยีเด
ชายสิงขรณ
โกตัน
เกปน
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ดานพัฒนโครงสรางสิง่ แวดลอมและความปลอดภัย
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
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24. แพทยหญิงละออพรรณ
25. นายฉลอง

สาและ
มีสงค

หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางสุวิมล
พวงแกว
2. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภรณ
3. นายแพทยพรสวัสดิ์
สุวรรณวงศ
4. แพทยหญิงดาราวรรณ
สิรินนพคุณ
5. แพทยหญิงเสาวลักษณ
ศิลาลาย

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมการพยาบาล
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นางสาวแกวตา
3. นางสาวปทมา
4. นางสาวกัญญา
5. นางลมัย
6. นางเพ็ญแข
7. นายอัซมี
8. นางจินดารัตน
9. นางสุมาลี
10. นางสายพิณ
11. นายกิตติชัย
12. นางภัทรภรณ
13. นายนิเวต
14. นางรัชนีวรรณ
15. นางสาวรวงรัตน
16. นางผกาพร
17. นางปยะดา
18. นางสาววาซีนีย
19. นางวิไลรัตน
20. นางกัลยา
21. นส.สุไฮลา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พนักงานรับโทรศัพท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักกิจกรรมบําบัด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน

กุกุทพันธ
ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขนันท
แดงประดิษฐ
พิมลเศรษฐพันธ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
กุลดิลก
บุญศรี
แกวขาว
บุญญโส
แกวประกาศ
สุหรรษา
ไชยเอียด
แกวมาก
เจะแล
อาลีอสิ มาแอ
ตั้งสิริวรุณ
แวหามะ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน มกราคม 2561 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -

6

เรื่องกอนวาระการประชุม
1. คําประกาศเจตนารมณ “คนไทยไมทนตอการทุจริต (Zero Totelance)W
2. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม นางสาวสุไฮลา แวหามะ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ยายมาจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอดาน อ.สะทิงพระ จ.สงขลส
3. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 12 ธันวาคม -16 มกราคม 2561 มีกจิ กรรมทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
๑
20 ธ.ค. 60

2

ทุกวัน

3

23 ธ.ค. 60

4
5

29 ธ.ค.60
25 ธ.ค. 60

6
27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
7

8

5 ม.ค.61

9

8 ม.ค. 61

10

11 ม.ค.61

11

11 ม.ค.61

12

12 ม.ค.61

13

15 ธ.ค. 61

ที่

วันที่จดั

หนวยงาน

รายการ

สถานที่

หองประชุมราชาวดี
จัดประชุมคืนขอมูลใหกับองคกรแพทย
เรื่อง RDU
(การใชยาอยางสมเหตุผล)
และ AMR (การจัดการดื้อยาฯ)
จิตอาสา ร.พ. ปตตานี
ปฏิบัติหนาที่ ชวยงานเจาหนาที่
โรงพยาบาลปตตานี
และใหบริการผูปวย
หองผาตัด
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลหอง
หองผาตัดชั้น 2
ผาตัด มีการประชุมวิชาการ
PCT med
จัดประชุมทีมแพทย พยาบาลผูเกี่ยวของ
โรงพยาบาลปตตานี
กลุมการพยาบาล
จัดกิจกรรมสงความสุขปใหมแกผูปวยและ
ลานใตตนไทร
ญาติ
งานแพทยแผนไทยและ จัดกิจกรรมปใหม
อาคารแพทย
การแพทยผสมผสาน
ละหมาดฮายัด
แผนไทย
ทําบุญเลี้ยงพระ
ตึกพิเศษชูเกียรติ
จัดกิจกรรมวันปใหม
ตึกพิเศษชูเกียรติ
- มอบของขวัญใหกับผูปวย
- ทานคณะบดี คณะศิลปกรรม
นํากระเชาของขวัญ มอบใหกับ จนท.
กลุมงานสุขศึกษา
จัดกิจกรรมสงความสุข สรางรอยยิ้ม ใหแก
ผูมารับบริการ
- ชวงเชา มีกิจกรรมการแสดง เลนเกม
- ลานจอดรถทางขึ้น
ลุนของรางวัล
อาคารผูปวยนอก
- ชวงบาย จัดกิจกรรมในหอผูปวย
- หอผูปวย 10 แหง
โรงพยาบาลปตตานี
จัดกิจกรรมปใหมใหแกเจาหนา
หองประชุมไทรงาม
มีกิจกรรมการแสดง เลนเกม ลุนรับรางวัล
ตึกพิเศษชูเกียรติ
จัดกิจกรรมมอบความสุขใหกับเด็กๆที่
ตึกพิเศษชูเกียรติ
admit ในตึก
ศูนยการเรียนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็ก
หนาหองศูนยการเรียน
ปวยเรื้อรัง รพ. ปตตานี
ชั้น 4 อาคารศัลยรัศมิ์
โรงพยาบาลปตตานี
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ มีกิจกรรมการ
ลานใตตนไทร
แสดง และของรางวัล ซึ่งไดรับสนับสนุน
จากผูใหญใจดี
ประกันสังคมจังหวัดปตตานี เยี่ยมผูปวยพรอมมอบของเยี่ยมเนื่องใน
โรงพยาบาลปตตานี
โอกาสขึ้นปใหม จํานวน 26 คน
หนวยงาน
รายการ
สถานที่

หมายเหตุ

กลุมงานเภสัชกรรม

หมายเหตุ
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นอกโรงพยาบาล
1
12 ธ.ค. 61
2 ประจําเดือน ธ.ค.
๔–๑๕ ม.ค. ๖๑

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
งานยาเสพติด
กลุมงานจิตเวช

3
4

20 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60

5

24 ธ.ค. 60

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง
นักกายภาพบําบัด
รพ.ปน.
เจาหนาที่ รพ.ปตตานี

6

29 ธ.ค. 60

โรงพยาบาลปตตานี :

7

8 ม.ค. 61

คลินิกมณีเวช
ร.พ. ปตตานี

8

10 ม.ค. 61

9

13 ม.ค. 60

งานยาเสพติด
กลุมงานจิตเวช
โรงพยาบาลปตตานี

จัดกิจกรรม Hand of life school
รวมกับ สสอ. เมืองปตตานี และอําเภอ
เมืองปตตานี จัดโครงการ
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฝกอาชีพ
ใหกับผูเสพยาที่เขารับการบําบัด
ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่
รวมกับเจาหนาที่กองสาธารณสุข และ อส
ม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่ติดเตียง
ออกหนวยปฐมพยาบาล และรวมปน
จักรยานตานคอรรัปชั่น ในโครงการ
“ลดโกงใหเปนศูนย เพิ่มพูนคุณธรรม
สรางสรรคปตตานี”
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ออกตรวจ
สถานประกอบการในชวงเทศกาลปใหม
เพื่อเปนการเฝาระวังและบังคับการใช
กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตยาสูบ และ
พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไดรับเชิญจาก กศน. อ.ยะรัง
เปนวิทยากร ในโครงการ
“การเสริมสรางบุคลิกภาพดวย
มณีเวช”
เปนวิทยากรใหความรู โทษพิษภัยบุหรี่
สุราและยาเสพติด
รวมจัดนิทรรศการวันเด็กแหงชาติ
มีกิจกรรม เลนเกม ตอบคําถาม
สอนการทํา CPR และความรูฟน

รร.เบญจมราชูทิศ
กองรอย อส. เมือง
ปตตานี
ชุมชนอาเนาะซูงา
เขตเทศบาลเมือง
ปตตานี
เทศบาลเมืองปตตานี

สถานที่ราชการในเขต
เมืองปตตานี,ขนสง,
รานอาหาร,สถาน
บันเทิง
โรงแรมปารควิว
ปตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร
ปตตานี

กิจกรรมวิชาการ
๑

6-9 ธค.60

๒

6-10 ธค.60

3

13-15 ธค.60

5

19 ธค.60

6

15 ธค.60

คุณรัชนีวรรณ แกวประกาศ อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภพ
ผูปฏิบัติงานกระทรวงสาธารณสุขประจําป
งบประมาณ 2560(รุนที่ 2)
คุณซอลีฮะห เปาะเลาะ
ศึกษดูงานภาวะสารน้ําเกินในตัวผูปวยไต
คุณเรียมฤดี เบญนา
คุณเจะปาตีหมะ บินอิบรอเฮง แลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับเปลี่ยน
คุณอรัญญา จันทรพาหา
พฤติกรรมสุขภาพ
คุณรอซาลี มปะ
คุณอมรรัตน วัฒนจิต
คุณอัสนี หะยีเลา
คุณวัฟุรกรณ อัลฟุรกอน
อบรมใหความรูแกนนําควบคุมยาสูบระดับ
จังหวัด ซึ่งจังหวัดปตตานีมีผูเขรับการ
สมัครมากเปนอันดับที่ 22 ของประเทศ
คุณณัฐวรรณ เจริญศรี
อบรมการบริหารคาใชจายบริการฟนฟู
คุณวรันธร ทองเหม
สมรรถภาพ

รร.มิราเคิล แกรนด
คอนเวชั่น
จ.เชียงใหม
รพ.อยุธยา

อ.หาดใหญ
อ.หาดใหญ

8

7

18-20 ธค.60

นพ.อามัน แสมา

8

20-23 ธค.60

นส.ทิพยสุด นุยแมน

9
10

21-22 ธค.60
25-26 ธค.60

คุณอมรรัตน จันทรจิตร
คุณอนิรุต เกปน
คุณอัจฉรวรรณ มุกสิกธรรม

เรื่องที่นายินดี
1 15 ธค.60
2

3 มค.61

3

6 มค.61

คุณชูเกียรติ ปติเจริญกิจ
คุณอารี ชัยวนันท
รานชินเกี้ยนหิ้น
บริษัท ชูเกียรติยนต จํากัด

อบรมงานพัฒนาระบบบริการผูเดินทาง
ประกอบพิธีฮัจย
อบรมการเฝาระวังวัยรุนและสตรีตั้งครรภ
ไมพรอม
ศึกษาดูงานโรคและภัยสุภาพ
อบรม HAL-Q กับสื่อมัลติมิเดีย

สงขลา
กทม.
กทม
หาดใหญ

บริจาคเงิน 50,000 บาทใหโรงพยาบาล
ปตตานี
บริจาครถเข็นสําหรับผูปวย จํานวน 10
คัน เปนเงิน 26,000 บาท
บริจาคเงินใหโรงพยาบาลปตตานี

สรุป ประมาณคา ใช จายการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลปต ตานี ประจําเดือ น
ธันวาคม 2560
จํานวนประชุม/อบรม
79 เรื่อง
-เชิญ
120 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
4
ราย
รวม
124 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 338,538.64 บาท/49 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท/ - 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 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 วันอังคารสัปดาหที่ 2,3 ของทุกเดือน
1.3 หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมีห่ นาทีร่ ับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนใครก็
ตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในหนาที่ทปี่ ฏิบัติงาน ผูบ ริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน ผูบริหารตอง
รับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม (Innovation)
ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ โดยการสรางตัวแทนไว ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
มากหากมีคนใดคนหนึ่งยายไป หนวยงานจะไมไดรบั ผลกระทบ
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1.4 จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข กํากับและติดตามทุกเดือน ไดแกความกาวหนางบการเงิน การบริหารงาน
การเงินการคลัง และหนวยบริการ และการพัฒนะระบบบริการ เนนความกาวหนาของแตละงานรวมถึงปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
1.5 ผูตรวจราชการ เขต 12 เรื่องที่ติดตามทุกเดือน กํากับและติดตามทุกเดือน ไดแกความกาวหนางบการเงิน
การบริหารงานการเงินการคลัง และหนวยบริการ และการพัฒนะระบบบริการ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัดสงรายงานการประชุมใหเขต 12 ทุกเดือน
1.6 คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี พบขอบกพรอง คือ งานพัสดุเรื่อง
เจาหนาที่ขาดความรูเรื่องระเบียบฯ งานจัดซือ้ ทะเบียนคุมตางๆ การเงิน บัญชี และพัสดุ เรื่อง ระบบบัญชี GFMIS
เกณฑคงคาง เอกสารประกอบการเบิกจาย ลูกหนีเ้ งินยืม คลังยา
1.7 คาตอบแทนฯ ฉบับที่ 11 คือเงินเหมาจาย จายใหวิชาชีพที่ขาดแคลนใหปฏิบัติในหนวยบริการในพื้นที่
เฉพาะหรือยากลําบากในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยจายให 14 วิชาชีพ และเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานใหบริการผูป ว ย
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและลดการลาออก เจาหนาที่ทมี่ ีสิทธิตองปฏิบัติตามขอ11.4.1 ปฏิบัติงานเปน
ประจํา ไมนอยกวา 15 วันทําการ/เดือน ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น การนับระยะเวลา
แบงเปน 3 ชวง และตองครบปบริบรู ณในเดือนทีเ่ บิก
1.8 โรงพยาบาลปตตานี การจายเงินคาตอบแทน ฉ.11 ตองทําตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ตองจาย
ทุกคนที่มสี ิทธิตองการเบิกจาย หัวหนางานตองมีการสื่อสารผลการประชุมคณะกรรมกรบริหารใหผูปฏิบัติในหนวยงาน
ทราบดวย จัดพบปะ-พูดคุย(ประชุม) ในหนวยงานทุกเดือน และรับฟงเสียงจากเพื่อนรวมงานหรือผูป ฎิบัติ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดป ระชุมคณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 12/2560
ประจําเดือน ธันวาคคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
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ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
กระดูก

เดือน
กันยายน 2560

75.72
(446/589)
85.29
(493/578)
81.89
(473/577)

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

43.87
(240/547)
40.70
(197/484)
36.07
(211/585)

60.71
(34/56)
63.04
(29/46)
60.00
(39/65)

สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
62.84
(367/584)
64.85
(406/626)
77.6
(485/625)

36.91
(265/718)
42.99
(273/635)
26.83
(161/600)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

24.07
(13/54)
50.00
(7/14)
21.43
(9/42)

30.77
(4/12)
50.00
(12/24)
35.48
(11/31)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน ธันวาคม 2560
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน พ.ย.60)

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

เรียกเก็บ

ชดเชย
16,610,773.22
254,051.65
1,008,043

-8,787,3614.17
-20,767.40

14,114,874

207,398,134.39
274,819.05
2,184,416

998,383.42

358,150.50

-16,532.03

1,245,675.75

829,216.75
4,527,515
6,753,777
1,223,851
492,770
44,042,649.69

405,589.75
(52,794.15)
358,124.50
4,456,068.01
6,918,381
1,705,623
1,145,785
34,809,644.98

3,484,854
848,812
3,184,014
23,876,613

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม

สวนตาง

UC

จายตรง

อปท.

-3,688
-4,743
-4,610

-3,009
-5,887
-301

-375
-235
1,976

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
1.65
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio < 1.5
2.48
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน)
Quick Ratio < 1.5
2.33

คงคาง

15,291,247
1,351,179.02
1,716,768
-71,446.99

-8,896,107.59

3,320,250
366,770
2,530,999
24,577,213.02
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(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนไมรวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
226,335,980.18
(ทุนสํารองสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียน ลบ หนีส้ ินหมุนเวียน)
ผลตางทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุนทางบัญชีเกณฑคงคาง (31 ธันวาคม 2560)
รายได
300,694,002.20
คาใชจาย
225,286,788.59
กําไรสูงกวาคาใชจาย
75,407,213.61
เงินบํารุงคงเหลือ 31 ธ.ค. 60 116,040,917.52
ผลการดําเนินงานเทียบ Plan fin รอบไตรมาส 1/61
ผลตาง
รายได
รายไดอื่น
รายไดงบประมาณสวนบุคลากร

plan fin 3 เดือน
19,990,652.47
88,717,267.26

ต.ค.59 - ธ.ค.60
5,067,464.26
84,378,636.00

รายไดแรงงานตางดาว
รายไดจายตรงกรมบัญชีกลาง

5,715,595.05
37,022,274.83

2,152,196.00
34,446,701.41

-

3,563,399.05 2,575,573.42 -

62.35
6.96

3,879,499.07

3,157,225.51

-

722,273.56 -

18.62

รายไดเบิกตนสังกัด
รายไดคารักษาและบริการอื่น ๆ

1,650,452.40
15,970,904.77

1,415,141.00
16,704,317.00

-

235,311.40 733,412.23

14.26
4.59

รายไดประกันสังคม
รายได UC
รายไดงบลงทุน

7,310,280.83
71,379,154.71
28,957,637.44

15,381,717.09
87,998,999.19
49,991,604.74

8,071,436.26
16,619,844.48
21,033,967.30

280,593,718.83

300,694,002.20

20,100,283.37

ต.ค.60 – ธ.ค.60
18,016,110.59
78,658,708.48
7,876,542.24
48,907,436.36
2,162,753.00
3,401,690.31

ผลตาง
13,305,378.16
6,615,767.69
3,168,721.17
2,933,726.61
2,132,063.42
1,483,535.27

รายได อปท

รวมรายได

รายจาย
ตนทุนยา
เงินเดือนและคาจางประจํา
คาใชสอย
คาตอบแทน
คาใชจายอื่น
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายบุคลากรอื่น

Plan fin 3 เดือน
31,321,488.75
85,274,476.17
11,045,263.41
51,841,162.97
4,294,816.42
4,885,225.58
4,954,958.13

(ผลงาน-Plan fin)
คิดเปนเปอรเซ็นต
14,923,188.21 74.65
4,338,631.26 4.89

-

3,655,087.93 -

110.41
23.28
72.64

คิดเปนเปอรเซ็นต
42.48
7.76
28.69
5.66
49.64
30.37

1,299,870.20 -

26.23
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ตนทุนวัสดุทันตกรรม
หนี้สงสัยจะสูญ
คาจางชั่วคราว
วัสดุใชไป
ตนทุนวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
ตนทุนเวชภัณฑมิใชยาและวัสดุการแพทย
คาเสื่อมราคา
รวมรายจาย
สวนตาง

623,217.36
37,520.42
11,213,859.70
7,836,059.90
12,133,432.04
9,903,098.63
7,978,329.84
243,342,909.32
37,250,809.51

45,735.89 50,372.70
12,445,024.80
10,016,939.86
14,582,229.22
12,883,105.25
12,585,051.96
225,286,788.59 75,407,213.61

577,481.47 12,852.28
1,231,165.10
2,180,879.96
2,448,797.18
2,980,006.62
4,606,722.12
18,056,120.73
38,156,404.10

ลูกหนี้คารักษาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนคางจาย
รายการ

จํานวนเงิน

ลูกหนี้คารักษา รพ.โคกโพธิ์

7,429,760.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.หนองจิก

1,385,449.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.ปะนาเระ

1,985,365.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.มายอ

904,814.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.ทุงยางแดง

390,949.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.ไมแกน

762,730.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.ยะหริ่ง

1,472,401.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.ยะรัง

2,090,839.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.แมลาน

1,024,850.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.ยุพราชสายบุรี

1,744,956.00

ลูกหนี้คารักษา รพ.กะพอ
รวม

สถานการณทางการเงิน หลังหักนี้สิน
เงินบํารุงคงเหลือ ณ ธันวาคม 2560
หัก หนี้พรอมจาย ม.ค. 61
คาตอบแทน คางจาย
คาตอบแทน คางจาย ฉ.10
คาตอบแทน คางจาย ฉ.11
คาตอบแทน คางจาย ฉ.12
เงินบํารุงคงเหลือ ทัง้ สิ้น

76,352.00
19,268,465.00

116,040,917.52
8,769,211.43
6,791,184.00
4,308,200.00
18,714.500.00
5,456,701.00

3.3 งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
3.3.1 การดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม

44,039,796.43
72,001,121.09

92.66
34.25
10.98
27.83
20.18
30.09
57.74
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ขันตอน

กิจกรรม

วดป.

หมายเหตุ

.

จัดทําแผนดําเนินการ

11 ตค.60

.

ประกาศเผยแพรแผน

24 ตค.60

.

แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค

30 ตค.60

.

รายงานผลกําหนดสเปค

31 ตค.60

.

จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง

6 ธค.60

.

จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ

7 ธค.60

.

เสนอราคา+เปดซอง

12 ธค./13ธค.60

.

รายงานผลเปดซอง+เรียกทําสัญญา

7 วัน

.

ทําสัญญา
.

สงมอบ

เสนอ สสจ.10พย+คลัง+ผวจ
ลงนาม 6ธค60

เวนเวลา 7 วันเพื่อประกาศ
ในระบบตามระเบียบ
ผูวาราชการจังหวัดลงนาม

ภายใน 90 วัน

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

3.3.2 การดําเนินการจัดซื้อตามแผนป 2561
ที่
รายการ
1 งบลงทุนป 2561 งบบูรณาการ
1.1 งบจว. ดานการกีฬา
1.2 งบ 3 จว. สบรส.
ที่
รายการ
2 งบคาเสื่อม 70% หนวยบริการ ป 2561

จํานวน
18
9
จํานวน
13

งบรวม

การดํานินการ
อยูในขั้นตอนที่ 8 รายงานผลเปดซอง+ทํา
สัญญา 17 รายการ ชั้นตอนที่ 9 ทําสัญญา
7,211,000.00 แลว 1 รายการหองน้ํา
ขั้นตอน 8 ครุภัณฑ 8 รายการ ขั้นตอน 9 ทํา
12,070,000.00 สัญญา 1 รายการเครื่องซักผา
งบรวม
การดําเนินการ
14,172,944.74 อยูในขั้นตอนที่ 5 รายงานขอซื้อขอจาง

งบเกาที่กําลังดําเนินการ 3-6

3 งบคาเสื่อม 90% ป 2559
งบคาเสื่อม 10% ป 2559

25
2

งบคาเสื่อม <ป58 ลงมา
5 งบคาเสื่อม 90% ป 2560
(วิธีพิเศษ)

14
10

การแพทย์ รายการ อยู่ขนตอนที
ั
เปิ ด
ซอง มค. และ รายกรเปิ ดซองแล้ ว
13,227,535.30 (เครืองกรองอากาศ)
3,000,000.00 ถึงขั้นตอนที่ 8 รายงานเปดซอง+ทําสัญญา
ขั้นตอนที่ 6 ประกาศเชิญชวน (กําหนดวัน ยื่น
10,350,000.00 ซอง 25 มค.61)
14,093,022.99 แล้ วเสร็จ 90% และอีก รายการ (เครืองจี
ยังไม่สง่ มอบ (แก้ ไขสัญญา, เปรียบเทียบ
สเปคใหม่ เนืองจากบริษัทเลิกผลิต) บันทึก
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

14

6. เงินบํารุงป 2560 (7)+ยกมาจากป 59(21)+ปรับ
แผน (3)

31

12,975,700.00 แลวเสร็จ 93.55% รอสงมอบ 1 รายการ
ทยอยซอม

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

ตึก

1
2

BB
จักษุ

3
4

รายการ

จํานวน

รวมเงิน

ดําเนินการ

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

1
1

520,000
2,580,000

สงมอบพย60
สงมอบพย60

1

2,500,000

สงมอบพย60

หองคลอด เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัว

1

1,820,000

สงมอบพย60

ตูเย็นเก็บเลือดขนาดไมนอยกวา 20 คิว

1

520,000

สงมอบพย60

5

BB

6

โภชนาฯ

เครื่องลางจานระบบสายพานลําเลียงขนาดใหญ

1

650,000

สงมอบ

7

ตึกศอ.

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค

1

330,000

ยังไมสงมอบ

8

ผาตัด

เครื่องจี้ตัดไฟฟา***

1

500,000

ยังไมสงมอบ

9

บริหาร

เครื่องกําเนิดไอน้ํา 100 แรงมา

1

3,853,022.99

ยังไมสงมอบ

10

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

820,000

ยังไมสงมอบ

3.3.4 ครุภัณฑเงินบํารุงป 2560 ความกาวหนาในเดือน มกราคม 2561
ที่

ครุภัณฑการแพทย
1 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
2 ชุดวินิจฉัยภาพทางรังสี ขนาด

หนวยงาน
อช.๑

จํานวน
2

ราคา/หนวย รวมเงิน
280,000
560,000

ก.รังสีวิทยา

1

1,000,000

3 ตูควบคุมระบบลิฟท

ชาง

1

650,000

650,000 แลวเสร็จพย.60 (บํารุง60)

4 ตูดูดไอและกลิ่นสารเคมี

เซลวิทยา

1

233,200

233,200

สงมอบ 18 มค.61)

5 เตียงผูปวยชนิดสามไก

อญ

3

40,000

120,000

สงมอบ 16-19 มค.61

6 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ
ชนิดไฟเบสิค ฯ (Defibrillator)
7 เครื่องอัดอากาศทางการแพทย
10แรงมา

หองคลอด

1

300,000

300,000

แลวเสร็จสงมอบ ธค.60

ชางอิเลค

2

300,000

600,000

1,000,000

ขั้นตอนพัสดุ
แลวเสร็จพย.60 (ป59)
แลวเสร็จพย.60 (ป60)

ไมนอยกวา 3 ลานพิกเซล ชนิดจอคู
พรอม License

รอสงมอบ

15

8 ซอมเครื่องชวยหายใจ

ทยอยซอม (ปรับแผน)

3.3.5 ซอมเครื่องชวยหายใจ 9 เครื่อง รวมคาซอม 1,643,200 บาท
ที่

หนวยงาน

เลขครุภัณฑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ไอซียูศัลย
ไอซียูศัลย
ไอซียู Med
ไอซียู Med
ไอซียู Med
ไอซียู Med
ไอซียู Med
ไอซียู Med
ไอซียู Med

รพปน. 26
รพปน. 17
รพปน. 32
รพปน. 22
รพปน. 11
รพปน. 25
รพปน. 35
รพปน. 34
รพปน. 10

รายการ

จํานวน

แผนเงินบํารุง ป 2561
ครุภัณฑการแพทย
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา

คาซอม

การดําเนินการ
240,640
240,640
41,140
350,640
240,640
110,000
110,000
110,000
199,500

งบรวม

แลวเสร็จ
แลวเสร็จ
รอเปลี่ยนอะไหล (27 ธค. 60)
เซ็นตสัญญา 22 มค. 61
เซ็นตสัญญา 29 มค. 61
เซ็นตสัญญา 5 กพ. 61
กําลังดําเนินใน EGP จัดทําสเปค
หมายเหตุ

ตค.-พย. เตรียมเอกสาร+สเปค+ใบเสนอราคา
10,702,200.00 ธค.60-มค.61 พัสดุดําเนินการขั้นตอน 3 แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค
4,866,200.00
14,090,000.00

18
22
5

3.3.6 ปรับปรุงสิ่งกอสรางป 2561 รวม 22 รายการ +ปรับแผน 1 รายการ รวม 23 รายการ
ที่
1

รายการ
ประเมินราคา+แบบแลว

รายการ
18

2

เปลี่ยนแผนเปนทําใบซอม

3

3

ใหบริษัทออกแบบ

2

หมายเหตุ
1) สงเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจางที่พัสดุแลว 16รายการ
2) หนวยงานยังไมทําบันทึก 2 รายการ:
-ทาสีภายในเอนกประสงค (พยาธิฯขอเปลี่ยนรายการ)
-ทอระบายน้ําฝน (แจงฝายบริหารแลว)
สงพัสดุแลว : 1 เปลี่ยนไฟ LED (OR)
2 ปรับปรุงหองพนักงานเปล ER (มีแบบ),
3 หองพักวิสัญญีแพทย รอใบเสนอราคา
-หองแยก ER (2.5แสน) แบบเสร็จ สงใบบันทึกขออนุมัติ
-ICU med (แผน 2 หอง 5แสน) แบบเสร็จ รอแกไขใบบันทึกขอ
อนุมัติจากหนวยงานที่ถูกตอง

3.3.7 ปรับปรุงสิ่งกอสรางป 2561
ลํา
รายการ
ดับ
1 ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

หนวย จํานวน
งาน
OPD
1

ราคา
ความกาวหนา
ตอหนวย รวมเงินใช
200,000
200,000 พัสดุทํา รง.ขอซื้อขอจาง

16

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลําดับ

ปรับปรุงหองน้ําเจาหนาที่ และหองน้ําผูปวย
ปรับปรุงหองน้ําชายและหญิง
ปรับปรุงหองน้ําผูปวย
กอสรางหองน้ําผูปวย
ปรับปรุงหองผาตัดชั้น 2 (ติดกับหองชูเกียรติ)
ปูพื้นหองผาตัดดวย แผนปูพื้นไวนิล
ตอเติมขยายหองกระจกเพื่อรองรับผูปวยกึ่งวิกฤต
กั้นหองเปดบริการ Intermidiate Care
ปรับปรุงหองพักวิสัญญีแพทย

ER
SICU
NICU
ER
OR
OR
ศอ.
อญ.
ANS

4
2
2
1
1
4
1
1
1

50,000
60,000
50,000
150,000
400,000
62,500
130,000
100,000
80,000

200,000
120,000
60,300
150,000
750,000
250,000
88,900
100,000
80,000

สงพัสดุ 22 พย60
สงพัสดุ 22 พย60
สงพัสดุ 22 พย60
ใชงบบูรณาการ61 สงบันทึกพัสดุ
ปรับแผน พย60 สงพัสดุ
สงพัสดุ 22 พย60
สงพัสดุ 22 พย60
ใชเงินบริจาค
รอรานสุวาลัยประเมินราคา

3.3.8 รายการที่ 11-17 แจงหนวยทําบันทึกขออนุมัติ รายการ 18-20 ทําใบซอมที่พัสดุ
รายการ
หนวยงาน จํานวน
ราคา
ความกาวหนา
ตอหนวย รวมเงินใช

11

ปรับปรุงหองศูนยเครื่องมือแพทย

ศูนยเครื่องมือ

1

90,000

90,000 ทําบันทึกขออนุมัติ

12

ซอม/ปรับปรุงหองพักแฟลตแพทย หอง3/1

ฝายบริหาร

1

120,000

98,000 ทําบันทึกขออนุมัติ

13

ทาสีภายในหองพัก

ฝายบริหาร

14

แฟลตพักแพทย อาคาร 1
แฟลตพักแพทย อาคาร 2

ลําดับ

8
6

รายการ

หนวยงาน จํานวน

15

แฟลตพักแพทย อาคาร 3
ทาสีอาคารภายนอก

16

- อาคารมิตรไมตรี
- อาคารอเนกประสงค
ซอม/ปรับปรุงพื้นหองตึกอํานวยการชั้นสอง

17

ทาสีอาคารอเนกประสงค

18
19
20

เปลี่ยนเปนใบซอม
ปรับปรุงหองพักพนักงานเปล
ปรับปรุงไฟLED และเปลี่ยนฝาเพดานใหม
unit เคมีบําบัด

ลําดับ
21

รายการ
ใหบริษัทออกแบบ
ปรับปรุงหองแยก :
ระบบระบายอากาศ

ทําบันทึกขออนุมัติ

1

30,000
30,000

240,000
180,000

ราคา
ตอหนวย รวมเงินใช
30,000

30,000

ฝายบริหาร

ทําบันทึกขออนุมัติ

ฝายบริหาร

1
1
225

ก.พยาธิ
ER
OR
ศญ

หนวยงาน

จํานวน

ER

1

ความกาวหนา

980

537,700
148,900
246,500

1

60,000

74,800

1
4
1

50,000
70,000
100,000

ราคา
ตอหนวย
รวมเงินใช
250,000

ปรับแผน พย60
ปรับแผน พย60/สงพัสดุ
ปรับแผน พย60/ยังไมบันทึก

50,000 ทําบันทึกขออนุมัติ
280,000 ทําบันทึกขออนุมัติ
41,100 ทําบันทึกขออนุมัติ
ความกาวหนา

156,700 แบบเสร็จ/ บันทึกสงพัสดุ (15 มค.
61)

ท

17

22

ปรับปรุงหองแยกไอซียู

ICU med

2

250,000

500,000 แจงฝายกรแกไขใบขออนุมัติ

รายการผานอนุมัติปรับแผน
23

ปรับปรุงหองเก็บฟลมป
นหองอานฟลมสําหรับรังสี
แพทย (12 ธค.60)

รังสี

1

133,100 สงพัสดุ/รอแกไขแบบ

3.4 Green and Clean โรงพยาบาลปตตานีเชิญผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี จัด
ประชุมใหความรูเกี่ยวกับงาน Green and Clean โดยการจัดตั้งคณะทํางานเปนกลุม เชน กลุม G (GARBAGE) การ
กําจัดขยะมูลฝอย โดยมีคุณฉลอง มีสงค เปนประธาน กลุม R (RESROOM) การพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ
ปลอดภัย โดยมีคุณลัดดาวัลย เปนประธาน กลุม E (ENHERGY) มาตรการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรม มีคุณนิเวต
เปนประธาน กลุม E (ENVIROMENT) กรจัดการสิ่งแวดลอมทั่วไป มีคุณซาอุดีเปนประธาน กลุม N (NUTRITION) สถาน
ประกอบอาหารไดมาตรฐานสุขาภิบาล เจาหนาที่ทานใดสนใจกลุม ไหนสามารถสมัครไดทปี่ ระธานกลุม และมีการสํารวจ
หองน้ํา หอผูป วยใน เพื่อปรับปรุงเปนหองน้ําผูพกิ าร
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติเพิ่มแผนเงินบํารุงป 2561
1.1 งาน พรส. ขออนุมัติขออนุมัติเพิม่ แผนจํานวน 2 รายการ วงเงิน 1,602,000 บาท
-งานหองผาตัด ซอมโคมไฟผาตัด : ซื้อป 2550 ขั้วหลอด และกระจกภายในเสื่อม โดยเปลี่ยน
อะไหล 2 รายการ วงเงิน 404,000 บาท
-งานเวชกรรมสังคม รถยนตตรวจการ ขนาดไมต่ํากวา 2,000-3,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2
ลอ ชนิดดีเซล 1 คัน : สําหรับออกหนวยปฐมภูมิ วงเงิน 1,198,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ แผนเงินบํารุง ป 2561
2.1 งาน พรส. ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรายการแผนเงินบํารุงป 2561
ที่
1

ที่

หนวยงาน
ศัลยประสาท

หนวยงาน

ครุภัณฑการแพทย
เดิม : เครื่องมือผาตัดสมอง 2 ชุดๆ ละ 1,200,000 บาท
เปลี่ยนแปลงเปน :
1. ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงดวยไฟฟา 1เครื่อง
2.เครื่องจี้หามเลือดและตัดเนื้อเยื่อชนิดไบโพลาร 1 เครื่อง
3. ชุดอุปกรณพยุงศีรษะขณะผาตัดสมอง 1 ชุด
รวมเงิน 3 รายการ
รายการสิ่งกอสราง

เงิน
2,400,000
1,760,000
400,000
100,000
2,260,000
เงิน
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1

ก.พยาธิวิทยา

เดิม : ทาสีภายในอาคารเอนกประสงค
เปลี่ยนแปลงเปน : กั้นหองแยกจุลชีววิทยา
(สําหรับติดตั้งเครื่องสําหรับติดตั้งเครื่อง Xpert MTB/RIF
รองรับโครงการยุติปญหาดาน TB และ HIV

60,000
วงเงินเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 การพัฒนาระบบหนวยบริการ
5.1.1 สาขา ACS จังหวัดปตตานีมีอัตราการตายทีส่ ูงขึ้น แนวทางแกไข มีการทบทวนการจัดการเชิง
ระบบ โดยการคนหาสาเหตุ ประเมินผูปวยแตละราย มีแนวทางการปรับยาในผูปวยแตละราย และมีการทบทวนเวช
ระเบียน สงผลใหอัตราตายแยกตามไตรมาสลดลง
5.1.2 สาขา วัณโรค สถานการณวัณโรคในพื้นที่ปตตานีป ๒๕๖๐ มีผปู วยขึ้นทะเบียนไว ๑๙๓ ราย ป
๒๕๖๑ ตั้งแตตุลาคม ๒๕๖๐-ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผูปวยขึ้นทะเบียนไว ๔๙ ราย แนวทางแกไขมีการคัดกรองผูป วยราย
ใหม โดยการคนหาผูปวยกลุมเสี่ยง ๕ กลุม ไดแก HIV DM COPD/Asthma ผูส ัมผัสรวมบาน และเรือนจํา และมีกิจกรรม
การติดตามดูแลผูปวยวัณโรค ในเรือนจํา มีการติดประกาศตามจุดตางๆ ในเรือนจํา เพื่อคนหาผูป วยรายใหมและเพื่อไมให
ผูทสี่ งสัยวาตัวเองจะมีโอกาสที่นาจะปวยดวยโรควัณโรคที่อาศัยอยูในเรือนจํารับการตรวจวินิจฉัยโรค และมีแผนการออก
เยี่ยมผูป วยที่มีแนวโนมรักษาไมตอเนื่อง
5.1.3 สาขา (NCD) โรคไมติดตอ ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตค.-ธค.๒๕๖๐)
-ผูปวยเบาหวานควบคุมไดดีขึ้น (รอยละ ๔๐) แผนพัฒนาในป ๒๕๖๑ คือ ดําเนินการติดตาม
ผูปวยเพือ่ ใหไดรบั การตรวจเลือดประจําปและการตรวจภาวะแทรกซอนใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสทีส่ อง มีการจัดระดับ
การใหบริการผูปวยตามกลุมเปาหมายแตละประเภท เชนกลุมทีม่ ีปญหาซับซอน กลุมที่ควบคุมไมได มีการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนโดยทีม NCD และทีมสหวิชาชีพ มีแผนการติดตามผูป วยอยางตอเนื่อง มี
การชี้แจงการทํางานระดับเครือขายอําเภอเพื่อวางแผนการดําเนินงานการใหบริการปองกันและควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด โดยการทํา SMBG
-ผูปวยความดันโลหิตสูงควบคุมไดดี (รอยละ ๕๐) แผนพัฒนาในป ๒๕๖๑ คือ คนหาผูป วยที่
ไดรับการวินจิ ฉัยเปน HT เพื่อขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรั้ง ดําเนินการติดตามผูป วยเพื่อไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางไต
และ CVD risk เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สอง มีแผนการติดตามการรักษาผูปวยอยางตอเนือ่ ง และชี้แจงคณะทํางานใน
เครือขายระดับอําเภอเพื่อวางแผนการดําเนินงานการบริการปองกันและควบคุมระดับความดันโลหิต ในกลุม เสี่ยงสูงโดย
การวัดความดันโลหิตที่บาน (HBPM)
5.1.4 ONE DAY SURGERY (ODS) หมายถึงการผาตัดผูปวยที่ไมตองรับไวเปนผูป วยในและอยู
โรงพยาบาลไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการพิจารณาโรคของผูป วย คุณสมบัติของหนวยบริการที่เขารวมใหบริการ
ผาตัดแบบวันเดียวกลับคือ ตองขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการที่รบั การสงตอทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และมีศักยภาพการใหบริการตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการ ONE DAY
SURGERY (ODS) และการผาตัดเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาลที่กําหนด
5.1.5 งานอุบัติเหตุโรงพยาบาลปตตานี เปาหมายเพื่อเพิ่มการเขาถึงระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ลด
อัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพลภาพทีปองกันไดจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน และระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปญหาที่พบ หองฉุกเฉินแออัด เกิดจากผูป วยที่ไมฉุกเฉินเขามาใชบริการในหองฉุกเฉินทําใหการดูแลรักษาลาชา มีความ
เสี่ยงสูงขึ้นและอัตราการเสียชีวิตเพิม่ ขึ้น มีความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดอาการทีไมพึงประสงค มีความรุนแรงในหองฉุกเฉินเพิ่มขึ้น
และขาดมาตรฐานหรือแนวทางในการพัฒนา และกรณีทผี่ ูปว ยวิกฤติมีการแจงเหตุโดยการใชศูนยสั่งการ ๑๖๖๙ นอย ซึ่ง
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แตละโรงพยาบาลมีขีดการพัฒนาที่ไมเทากัน และไมมีแนวทางในการพัฒนา แกไขโดยการ มีแผนการกอสรางอาคาร
อุบัติเหตุใหม และมีการปรับระบายอากาศหองแยก มีการทบทวน IR Triage/R2R และปรับโครงสรางการพัฒนาใหมี
คุณภาพ ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมงของผูป วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉินต่ํากวารอยละ๑๒
5.1.๖ การควบคุมโรคไขเลือดออกโรงพยาบาลปตตานี มีหนังสือแจงแผนสํารวจและผลการสํารวจจาก
ศูนยควบคุมโรคติดตอโดยแมลง (ศตม) เขต หนวยงานที่รับผิดชอบคืองกลุมงานเวชกรรมสังคม แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปสําหรับงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในโรงพยาบาลคือ สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายเดือนละ
ครั้ง ประสานเจาหนาทีเทศบาลเมืองปตตานีพนหมอกควันบริเวณบานพัก/หอผูป วยปละ ๔ ครั้ง หรือกรณีเรงดวน
รายงานสถานการณโรคติดตอที่ประชุม คปสอ.เมืองทุกครั้ง และรณรงควันอาเชี่ยนแดงกราเดย ผลการสํารวจพบภาชนะ
ที่มีน้ําขังแตไมมลี ูกน้ํายุงลาย บริเวณผูป วยนอก ตึกเด็กและบานพักเจาหนาที่ และพบภาชนะที่มีน้ําขังและมีลูกน้ํายุงลาย
ไดแกแผนกผูป วยนอกขางคลินกิ เด็ก และจานรองกระถางตนไม บานพักเจาหนาที่ ภาชนะน้ําใช อางบัว และแจกัน แนว
ทางแกไข คว่ําหรือใสทรายในจานรองกระถางตนไม ปดฝาภาชนะหรือหุม พลาสติกในภาชนะบรรจุน้ําที่มรี องดานบน ใน
อางบัวควรเลี้ยงปลากกินลูกน้ํา และใหเทศบาลเรื่องการฝกอบรมทักษะคนงานในโรงพยาบาลในการใชเครือ่ งพนหมอก
ควันกําจัดยุงภายในโรงพยาบาล
5.1.๗ สาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ (ILL Defined) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสนเทศดานสุขภาพ กําหนดตัวชี้วัดอําเภอและหนวยบริการผานเกณฑคุณภาพขอมูล คือรอยละของ
คุณภาพขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ (ILL Defined) เปาหมายในโรงพยาบาลไมเกินรอยละ ๑๕ นอก
โรงพยาบาลไมเกินรอยละ ๒๐ สถานการณปจจุบันอําเภอเมืองปตตานี โรงพยาบาลรอยละ ๒๓.๑๙ นอกโรงพยาบาลรอย
ละ ๑๒ ความกาวหนาในการดําเนินงาน มีการชี้แนะนํา/อบรมใหความรูในการลงขอมูลสาเหตุการตายในแพทย มีการ
อบรมการลงสาเหตุการตายทุกครัง้ กับแพทย Intern ทุกคน ซึ่งครั้งตอไปใหบรรจุในรายการปฐมนิเทศแพทยใหม รวมกับ
หลักสูตรสรุปโรคเวชระเบียนผูปวยใน และจัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพการลงสาเหตุการตายโดยแพทย พยาบาล
PCT ๔สาขา และER รวมทัง้ เวชสถิติ เพื่อดําเนินการการวางแผนการตรวจสอบการลงสาเหตุการตายในหนังสือรับรอง
การตายใหบรรลุตามตัวชี้วัดตอไป จัดทําสําเนาคูมอื ในการลงสาเหตุการตายวางไวที่หอผูปวยและหองอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน หอ
ผูปวยทําหนังสือรับรองการตายติดแนบกับเวชระเบียนผูปวยทุกครั้ง สาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุไดแก อาการที่แสดง
ผิดปกติ การบาดเจ็บที่ไมระบุรายละเอียด โรคหลอดเลือดหัวใจที่ไมชัดเจน
๕.๑.๘ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ผูวาราชการจังหวัดปตตานีมีคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ พชอ. ประเด็นในการขับเคลื่อนเนนใหบริการผูส ูงอายุ เด็กและผูพิการ โรคไมติดตอเบาหวานความดัน
โลหิตสูง ขยะสงแวดลอม อุบัตเิ หตุ อาหารปลอดภัย ไดมีกรทบทวนบทบาทหนาที่และสรุปผลกรดําเนินงานในป 2560
และจัดทําแผนป 2561 แตเลื่อนการจัดทําแผนเนือ่ งจากเกิดปญหาน้ําทวมเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
5.1.๙ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (PCC) เปดคลินิกหมอครอบครัว เปาหมายอําเภอเมือง 2
หนวย หนวยที่ 1 โรงพยาบาลปตตานี รับผิดชอบ ต.อาเนาะรู ต.รูสะมิแล. ต.จะบังติกอ หนวยที่ 2 บาน รับผิดชอบ ต.
บานา ต.รูสะมิแล ความคืบหนาลาสุดคือไดรบั การโอนที่เดินเพือ่ สรางตึกหมอครับครัวจากงบบูรณาการภาคใตป6 2
กระทรวงยังไมพิจารณา มีกรจัดซื้อรถบรรทุกเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน และมีบุคลากรใหม
5.2 พรส. ผูตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติป 2561 รอบที่ 1 ในจังหวัดปตตานีระหวางวันที่ 7-9
กุ ม ภาพั น ธ 2561 โรงพยาบาลป ต ตานี จ ะต อ งนํ า เสนอ Service Plan ระดั บ จั ง หวั ด และผู ต รวจเยี่ ย มติ ด ตาม
ความกาวหนางบลงทุน (พัสดุ) กําหนดเวลาสงขอมูลเอกสารและสไลด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 ตามกําหนดการ
ดังนี้
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 : เชา -สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีและโรงพยาบาลชุมชน นําเสนอ
คณะละ 30 นาที (หองประชุม สสจ.)
บาย – ตรวจโรงพยาบาลชุมชน คณะที่ 2 Service Plan และ ความกาวหนา
การเงินการคลัง ผลงานเดน งบลงทุน (หองราชาวดี)
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วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 : เชา –ผู ตรวจเยี่ยม คปสอ.ยะหริ่ ง -ทีม วิเคราะห ขอ มู ล Service Plan ตอ
(หองราชาวดี)
บาย -ผูตรวจฯเยี่ยม (รพสต.บางปูใหเลือกพื้นที่เอง) นําเสนอปญหา เยี่ยม
บานคุณภาพไมตองนําเสนอ KPI
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 : สรุปการตรวจราชการ ครึ่งวัน (หองประชุม สสจ.)
5.3 พัสดุ ขอความรวมมือทุกหนวยงาน ใหทุกหนวยงานสํารวจครุภัณฑที่มีอยูจริงในหนวยงาน สงภายในวันที่
19 มกราคม 2561 เพื่อดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑประจําป 2560
5.4 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีอัตราที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อ VAP การติดเชื้อ CAUTI การติดเชื้อ CLABSI และการติดเชื้อดื้อยา ซึ่งพบมากในแผนกอายุ
รกรรม รองลงมาคือ แผนกกุ ม ารเวชกรรม TB อุ บั ติเ หตุเข็ ม ตํ า การส ง ต อ ผู ป วยเชื้อ ดื้อ ยาไป X-ray โดยพนั ก งาน
เคลื่อนยาย เจาหนาที่ที่ทําการเคลื่อนยายผูปวยตองมีอยางนอย 2 คน ใหผูที่เข็นเปลควรสวมเครื่องปองกัน เชน Mask
Gown Glove ใหครบถวนและใหคนทั้งสอง เปนผูเปดลูกปดประตูและกดลิฟต ถาหากจําเปนตองสงตอผูปวยไปรักษาที่
หนวยงานอื่นๆ ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบกอนทุกครั้ง เพื่อวางมาตรการปองกันการแพรกระจายของเชื้อดื้อยา
รวมกัน
5.4 ศูนยคุณภาพ (HA) คุณภาพของโรงพยาบาลจากการสํารวจของ สรพ. ถาผานและ สรพ.รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ทุกอยางผานหมดเนื่องจากเปนมาตรฐานเบื้องตนของกระบวนการทํางาน ซึ่งตองทําใหงาย ทําแลวองคกร
ไดอะไรบาง พัฒนาดีขึ้นดานใด เมื่อเกิดขึ้นแลวมีการทบทวนอยางไร โดยเริ่มตั้งแตปอมยามไปจนถึงผูอํานวยการ ทุกคน
ตองรวมมือกันทําไมใชเปนหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนตองเขาถึงและตองเดินไปตามมาตรฐานโดยทําเปนระบบ
5.5 รายงานความเสี่ยง (IC) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสวนใหญหนวยงานที่เกิดความเสี่ยงจะไมมี
การรายงาน สิ่งที่เกิดขึ้นแลวตองไมเกิดขึ้นมาอีก จะตองเกิดขึ้นครั้งเดียว และทุกหนวยงานตองทําตัวชีวัดในการทํางานให
ได และขอความรวมมือใหทุหนวยงานรายงานความเสี่ยง เนื่องจากปจจุบันมีการรายงานความเสี่ยงที่นอยมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ
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