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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 5/2560
ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. แพทยหญิงกาญจนี
5. นายแพทยพรสวัสดิ์
6. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
อรรถเมธากุล
สุวรรณวงศ
ศุภธราธาร

7. นายแพทยรุซตา

สาและ

8. นายแพทยพรชัย

ประเสริฐวชิรากุล

9. แพทยหญิงภาวิณี
10. นายแพทยพิสรรค

เสรีประภากิจ
กองกิจกุล

11. แพทยหญิงดาราวรรณ
12. แพทยหญิงศิริพร
13. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

14. นายแพทยพัชระ
15. ทันตแพทยเธียรไชย
16. นางสาวทิพวรรณ
17. แพทยหญิงชนันณชิฎา
18. นางสุพรรณี
19. นางภัสราวรรณ
20. นางสาวยุมัยรีณี
21. นางสาวอัจฉราวรรณ
22. นางเจะปาตีหมะ
23. นางสุพัตรา
24. นายนิวัฒน

บรรจงละเอียด
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
ลีฬวรรณ
ชายสิงขรณ
กุลอุบล
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
วงศพรต

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
(แทน) ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
(แทน) หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
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ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นายธีรพงค
3. นส.ปทมา
4. นายอัซมี
5. นางสาวเก็จกนก
6. นายอภิเชษฐ
7. นางภัทรภรณ
8. นายฉลอง
9. นายทนงศักดิ์
10. นางรัชนีวรรณ
11. นางผกาพร
12. นางสาวอามันดา
13. นางสาวสรินธร
15. นางปยนาถ
16. นางพิศ
17. นายอนิรุต
18. นายณภัทร
19. นางสาวรวงรัตน

กุกุทพันธ
จันทรพร
ลัพธวรรณ
ยูโซะ
แกนบุญ
โกตัน
แกวขาว
มีสงค
สุไลมาน
แกวประกาศ
ไชยเอียด
ราภาคะ
วงศหยกสุริยา
แกวมาก
สังขแกว
เกปน
แสงอุบล
สุหรรษา

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางสุวิมล
พวงแกว
2. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
3. แพทยหญิงฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ

4. นายแพทยอัสมาน
5. แพทยหญิงเสาวลักษณ
6. แพทยหญิงละออพรรณ

อาลี
ศิลาลาย
สาและ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
ชางกายอุปกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักโภชนาการ
นายชางเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน พฤษภาคม 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -

3

เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 11 เมษายน 16 พฤษภาคม 2560 มีกจิ กรรมทั้งใน
และนออกโรงพยาบาล ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
1 คณะทํางานควบคุม
วัณโรค รพ.ปตตานี
2 จนท.โรงพยาบาล
ปตตานี
3 รพ. ปตตานีรวมกับ
จิตอาสา

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

จัดประชุมคณะทํางานควบคุมวัณโรค
ครั้งที่2/2560
รวมรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ
เนื่องในวันปใหมไทย
จัดกิจกรรม ทําบุญสรงน้ําพระ ใหผูปวย
ญาติ และเจาหนาที่ที่อยูเวร ไดมีโอกาส
รวมทําบุญ เนื่องในวันปใหมไทย
จัดโครงการพัฒนางานการพยาบาล
ชุมชน มีเปาหมายเปนพยาบาล
เจาหนาที่ ทั้งจังหวัดปตตานี จํานวน ๘
คน/อําเภอ มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรู
โปรแกรม HHC/COC ระบบการสงตอ
การดูแลตอเนื่องถึงบานในชุมชน
Conference. พยาบาลโซนศัลยกรรม
เรื่อง การเตรียมผูปวยสงผาตัด

กลุมงานเวชกรรม
โรงพยาบาลปตตานี
บานคุณชูเกียรติ

7 เมษายน 60
๑๑ เมษายน ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๑๓ เมษายน ๖๐

หองประชุมราชาวดี

๑๘ เมษายน ๖๐
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กลุมงานเวชกรรม
สังคม โดย
กลุมงานการ
พยาบาลชุมชน

5

กลุมการพยาบาล
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โรงพยาบาลปตตานี
รวมกับ สสจ.
ปตตานี และมูลนิธิ
โอสถสภา

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวย
เครื่องMammogram ใหแกประชาชน
และเจาหนาที่กลุมเสี่ยง

โรงพยาบาลปตตานี

๒๔ – ๒๘ เม.ย.
๒๕๖๐

7

กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู
กลุมงานประกัน
สุขภาพ และ
สวัสดิการสังคม
กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู

ทบทวน และซอมแผนอัคคีภัย
ภายในหนวยงาน
จัดประชุมเครือขายประกันสังคม

กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู
หองประชุมชลาลัย

25 เมษายน ๖๐

8
9

10 กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู
11 ผูวาราชการจังหวัด
ประกันสังคม และ
หัวหนาสวนอื่นๆ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ผูเขารวมอบรมประกอบดวย
นักกายภาพบําบัด และผูเกี่ยวของจาก
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดปตตานี จํานวน ๓๕ คน
ทําบุญหนวยงาน โดยมีพิธีทางศาสนา
พุทธ และพิธีทางศาสนา
อิสลาม
เยี่ยมผูปวยประกันสังคม เนื่องในวัน
แรงงาน

24 มี.ค. 60 และ
7 เม.ย.60

๒๗ เมษายน ๖๐

หองประชุมไทรงาม

2๗ - ๒๘ เมษายน
๒๕๖๐

กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู

๓๐ เมษายน ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๑ พฤษภาคม ๖๐

สงรูป

หมายเหตุ
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล (ตอ)
12 กลุมงานสุขศึกษา

รายการ

18

19 กลุมงานสุขศึกษา
ลํา หนวยงาน
ดับ
นอกโรงพยาบาล
20 งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
21 กลุมงานเวชกรรม
สังคม

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

หองประชุมราชาวดี

1-2 พฤษภาคม
๒๕๖๐

บานทรายทอง

๙ พฤษภาคม ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๙ พฤษภาคม ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๑๐ พฤษภาคม ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๑๑ พฤษภาคม ๖๐

จัดประกวดผลงาน CQI
รพ.ปตตานี
รศ.ดร. วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะ เยี่ยมและให
กําลังใจผูประสบเหตุจากสถานการณ
ระเบิดหางสรรพสินคาบิ๊กซี
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
เยี่ยมผูประสบเหตุจากสถานการณ
ระเบิดหางสรรพสินคาบิ๊กซี

หองประชุมไทรงาม /
ราชาวดี
โรงพยาบาลปตตานี

๑๑ พฤษภาคม ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

15 พฤษภาคม 60

จัดกิจกรรม เตนแอรโรบิค ออกกําลัง
กายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
กลุมเปาหมายไดแก จนท. รพ.
รายการ

ลานใตตนไทร

ทุกวันพุธ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

จัดฟนฟู FR ประจําป 2560
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยกูชีพ
ในเขตเทศบาลเมือง
จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ACS
สูปฐมภูมิเมืองปตตานี” กลุมเปาหมาย
ไดแก ผูรับผิดชอบงานปฐมภูมิเมือง
ปตตานี

กศน.ปตตานี

24 เมษายน ๖๐

สสอ.เมืองปตตานี

25 เมษายน ๖๐

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน จนท.
โดยทีมวิทยากรทั้งภายในและนอก
โรงพยาบาล
13 รพ. ปตตานี
จนท. รพ.ปตตานี รวมทําบุญบานทราย
ทอง
14 รพ. ปตตานี
เปดแผนอุบัติเหตุหมู รับผูปวยจาก
สถานการณระเบิดหางสรรพสินคาบิ๊กซี
พลอากาศเอก เกษม อยูสุข หัวหนา
สํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนผูแทนพระองคเยี่ยมผูปวย
สถานการณ
15 ประกันสังคมจังหวัด เยี่ยมผูปวยประกันสังคม
ที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณระเบิด
หางสรรพสินคาบิ๊กซี
16 ศูนยคุณภาพ
รพ. ปตตานี
17

สถานที่

สงรูป

หมายเหตุ

๑๓ พฤษภาคม ๖๐

สง
รูป

หมายเหตุ
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ลํา หนวยงาน
ดับ
22 กลุมงานทันตกรรม

23 กลุมงานทันตกรรม

24 กลุมงานสุขศึกษา

25 กลุมงานสุขศึกษา
รวมกับศูนยแพทย
ชุมชน ๑
26 จนท. รพ.ปตตานี

รายการ

สถานที่

จัดกิจกรรมสานสายใย รักษฟนนองหนู
กลุมเปาหมาย ไดแก คูยาหลาน,
ผูสูงอายุ จํานวน ๔๐๐ คน เพื่อ
ใหผูสูงอายุไดปรับพฤติกรรมในการ
แปรงฟนและไดรูวิธีการดูแลสุขภาพใน
ชองปาก และไดฝกแปรงฟนใหบุตร
หลานที่ถูกตอง

แบงเปนโซน ดังนี้
-โซนรูสะมิแล
บานา ปะกาฮารัง
-โซนปูยุด
บาราเฮาะ จะลุโบะ
-โซนตันหยงลูโละ บา
ราโหม
คลองมานิง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คลองชาง และบอโอน จัดกิจกรรมอบรม คลองชาง /บอโอน
และฝกปฏิบัติจริง ใหความรูโรคในชอง
ปาก และการดูแล
ทันตสุขภาพ การแปรงฟนที่ถูกวิธี และ
จัดทําสื่อทันตกรรม
เปนวิทยากร โครงการอบรม
ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารขยะใหแกเยาวชน จํานวน ๔๐
คน
ลงเยี่ยมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน
โรคเบาหวาน
หลังเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
เขารวมเตรียมทีมซอมสถานการณ
สสจ.ปตตานี
จําลอง MERT (Medical Emergency
Response Team)
จ.ปตตานี จนท. รพ.ปตตานี ไดแก
แพทย ๑ คน เภสัชกร ๑ คน พยาบาล
๓ คน พนักงานขับรถ ๑ พรอมรถ
ambulance และอุปกรณเครื่องมือ
แพทย เพื่อเขารับการฝกจริงภาคสนาม

ว.ด.ป.
สง
ที่จัดกิจกรรม
รูป
4, 11, 20 และ 27
เมษายน๒๕๖๐

หมายเหตุ

๑ และ 1๒
พฤษภาคม ๖๐

๓ พฤษภาคม ๖๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

3, 9 และ 13
พฤษภาคม ๒๕๖๐

2. กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 มีกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
1 คุณพิมพชนก ประชุมชัย
คุณนินูรีมะห สุไลมาน
2 พญ.เสาวลักษณ ศิลาลาย
คุณเก็จกนก แกนบุญ
3 คุณสมคิด ทองมี
4

หัวหนางาน/รองหัวหนากลุมงาน

รายการ

สถานที่

ประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทยระบบ
จ.ชลบุรี
ปสสาวะแหงประเทศไทย
การเตรียมหลักสูตรการใชยาสมเหตุสมผล จ.นนทบุรี
พัฒนาเครือขายการใหบริการแพทยแผน
ไทยและแพทยทางเลือก
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรป 2560

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
5-7 เมย. 60
9-21 เมย.60

รพ.หาดใหญ 10-11 เมย.60
จ.สงขลา

25-26 เมย.60

สง
รูป

หมายเหตุ
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
5 คุณเจะมาเรียม เจะอาบู
คุณนุชนารถ อินทรสาร
คุณธาชีนี ศรีทอง
คุณทิพยสุดา นุยแมน
คุณอรัชพร เกื้อเสง
นพ.เอกอนันต อนันตฐานิต

ปฏิบัติกรพัฒนาศักยภาพสนับสนุน
งานวิจัย

กรุงเทพ

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
25-29 เมย.60

การใหบริการสุขภาพผูตองขัง
ไดรับรางวัล อายุรแพทยรุนใหมโดดเดน
ประจําป 2560 (Outstanding Young
Physician Award)

จ.สงขลา
กรุงเทพฯ

27-28 เมย.60
1 พค.60

รายการ

สถานที่

สง
รูป

หมายเหตุ

สรุป ประมาณคา ใช จายการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลปต ตานี ประจําเดือ น
เมษายน 2560
จํานวนประชุม/อบรม
57 เรื่อง
-เชิญ
108 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
5
ราย
รวม
113 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 450,887.71 บาท/71 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ 24 ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
18 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
-O = Originality เรงสรางสิง่ ใหม คือ ใชปญญาชวยกันคิดสิ่งใหมๆ
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-P = People Centered Approach ทุกอยางที่ทําตองทําเพื่อคน และใสใจประชาชน โดยถามตัวเอง
วาประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํากิจกรรม
ใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
4. ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
-คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ทุกคนที่เปนชาวปตตานีทํางานทุกอยางดวยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว แบบบูรณาการงานรวมกันทุกภาคสวน One ปตตานี โดยเนนประชาชนเปนหลักเสมอ
เพื่อประโยชนมวลชล ประโยชนราชการ และหัวหนาตองมีหนาที่ดูแลคุณภพงาน สอนลูกนองใหเปน
5. รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี
-ถวายดอกไมจันทน วันที่ 26 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. เริ่มพิธี
ทุกวัด
-การบริหารสัญญา ใหกํากับตามระเบียบ
6. จากที่ประชุมทีมนําโรงพยาบาลปตตานี วันที่ 27 เมษายน 2560 โดยใหหัวหนางานสือ่ สารถึงผู
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
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)
7. โรงพยาบาลปตตานี
- กรณี รับอุบัติภัยหมู “ระเบิด Big C” ทุกคนรวมกัน ชวยกันปฏิบัติงานและไดรบั คําชมเชยจากหลาย
ภาคสวน ER ไดจัดการทบทวนในเรื่อง การถอดบทเรียน ปรับการปฏิบัติงาน “Make MCI your routines, Take
routine to MCI”
- โรงพยาบาลปตตานีไดรบั เวลาจัดรายการวิทยุ สวท.ปตตานี ทุกวันจันทร เวลา 09.00-10.00 น.
โดยกลุมการพยาบาล และไดรับเวลา วิทยุสลาตัน FM 91.5 ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00 น. โดยกลุมงานสุขศึกษา
โดยใหทุกกลุมงามรวมกันสงเรื่องที่ตองการสื่อใหประชาชนทราบ และสงเจาหนาทีร่ วมจัดรายการ
- ระบบประปาของโรงพยาบาลปตตานี น้ําประปาเขามาในโรงพยาบาลมี 2 ทางคือ ทางถนนหนองจิก
และทางถนนสามัคคี โดยมีการวางแผนหาแนวทางปฏิบัตหิ ากน้ําฝงใดไมไหล จะทําอยางไร
- Ransomware WannaCry โดยใหทุกคนปฏิบัติดังนีเ้ พื่อเปนการสําเนาขอมูลไปยังทีส่ ํารองขอมูล
แบบออฟไลนหรือแบบ Cloud และสํารองเปนเวอรชั่น เพือ่ ปองกันกรเขารหัส ขอมูลทีส่ ํารองๆไวและปองกันการสําเนา
ขอมูลที่ถูกเขรหัส แลวทับขอมูลที่สํารองไว และ ใชระบบกรองอีเมลเพื่อคิดอีเมลที่มีไฟลแนบที่อาจเปน Ransomware
กอนที่ผูใชงาน จะเปดไฟลแนบดังกลาว
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ งที่ 4/2560
ประจําเดือน เมษายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
สถานะทางการเงินที่เปนสวนของเงินบํารุงที่ใชได
รายการ
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาล
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง ณ 30 เมษายน 2560
หนี้สิน
เงินคงเหลือสุทธิ

สถานะทางการเงินที่เปนสวนของเงินบํารุงที่ใชได
รายการ
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาล
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง
เงินฝากธนาคารเงินประกันสังคม
เงินบํารุง ณ เมษายน 2560

เมษายน 2560
280,228,865.92
200,02,324.73
80,208,541.19

เมษายน 2560
109,935,416.64
7,002,348,47
116,37,765.11

สถานะเงินบํารุง ณ 30 เมษายน 2560
รายการ
รายได
590,346,583.84
คาใชจาย
519,731,158.42
กําไร/ขาดทุน
70,615,425.42
เงินบํารุงคงเหลือ
116,937,765.11
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
94,963,750.48
คาใชจายคางจาย
36,499,775.51
131,463,525.99
ฉ12 จํานวน 5 เดือน
8,622,000.00
ฉ10 จํานวน 2 เดือน
3,098,000.00
ฉ11 จํานวน 2 เดือน
7,400,000.00
19,120,000.00
หนี้สินจะคงเหลือ
112,343,525.99
เงินบํารุงหลังหักหนีส้ ิน
4,594,239.12
3.1.2 รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
เดือน
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวช
กุมารเวชฯ
จักษุ

โสต ศอ
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นาสิก
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560

71.51
77.34
70.15

45.82
32.14
35.74

62.16
40.59
34.21

35.90
19.93
17.02

11.11
10.00
6.00

56.25
60.00
54.55

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนเมษายน 2560
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน มีค.60)

UC
ผูปวยใน
UC
ผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.
ผูปวยใน
อปท.
ผูปวยนอก
จายตรง
ผูปวยใน

8,238,062.00

275,901

จายตรง
ผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน
เมษายน 2560

เรียกเก็บ

ชดเชย

34,821,098.50

22,851,206.84

308,040.25

272,735.29

2,063,301.00

1,862,897.00

647,681.50

605,903.17

733,398.25

688,570.00

6,259,625.00

5,418,672.06

9,131,675.00

7,821,296.00

827,498.00
1,606,163.00
20,079,299.00

1,045,338.00
737,218.00
54,437,296.50

สวนตาง

คงคาง

-11,969,891.66
(5,315.23/ราย)
-35,304.96
(99.73/ราย)
8,438,766.00
-41,778.33
(1,740.76/ราย)
320,729.25
(-840,095.94)
774,745.21
(325.23/ราย)
16,952,971.00

1,124,275.00
355,200.00
33,179,459.36

748,561.00
1,988,181.00
28,449,208.25

-12,817,317.97

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

รายการที่สง
(ราย)
7,407
7,236
8,168

3.2 ขอมูลติด C
ลําดับ รหัส
1
2
3
4
5
6

9L
94
997
9A
66
99

ติด C ครั้งที่แลว
1,611
1,881
1,790

รายการ

รหัสยาไม Update
ไมระบุวิธีการใชยา
ราคายาในใบสั่งยาไมตรงกับรายงานของ IT
เลข 3.แพทยไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด
รายการยาที่ตองชําระ ไมมีการชําระเงิน
ไมพบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจงไว

ติด C
เดือนนี้
337
252
142

แกไขแลว

คงเหลือติด C

67
343
915

1,881
1,790
1,017

เมษายน 2560
13
62
6
3
14
5

10

ลําดับ
7
8
9

รหัส
58
9P

รายการ

เมษายน 2560

สงเบิกคารักษาฯ ซ้ําซอนกับชวงที่เขารับกรรักษาฯในโรงพยาบาล (IPD)
ยาและเวชภัณฑใสผิดหมวด
อื่นๆ
รวม

2
34
3
142

3.3 รายงานแผนยุทธศาสตร
3.3.1 สปสช.เขตอนุมัติ งบคาเสื่อม ทดแทนรายการที่ต่ํากวาป 2558 ลงไป
ที่ยังไมดําเนินการแลวเสร็จ งบ 10,350,000 บาท (14 รายการ)
ที่
1

หนวยงาน
ศญ

รายการ
จํานวน
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 1

ราคา
280,000

รวม
280,000

2

ไต

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง

1

280,000

280,000

3
4
5
6
7
8
9
10

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

1
1
1
5
1
2
1
1

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

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

11
12
13

บริหาร
บริหาร
ก.ศัลยออรโธฯ

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

1
1
1

600,000
1,200,000
180,000

600,000
1,200,000
180,000

14

จายกลาง

เครื่องอบฆาเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําดวยแกสเอทธิลีนออกไซด
100 % แบบเจาะแกซอัตโนมัติขนาดความจุไมนอยกวา 240 ลิตร

1

2,270,000

2,270,000

สปสช.สงเอกสารอนุมัติแลวเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560 สงเอกสารพัสดุแลว 100%
พัสดุดําเนินการใชแลวเสร็จภายใน สิงหาคม 2560

3.3.2 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%)
ลํา
รายการยกมาจากป 2559
ดับ
1 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
2 หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่น
ความถี่สูง (Utrasound probe)
3 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดไบเฟสิค

อช.๑

จํานวน
ที่ขอ
1

วิสัญญี

1

500,000

500,000

ทบทวนสเปค

ไอซียูศัลย

1

330,000

330,000

สงมอบ 5 พค

หนวยงาน

ราคา
การดําเนินการ
ตอหนวย รวมเงิน
280,000 280,000
ขอประกาศ

11

4
5
6

พรอมภาควัดออกซิเจนในเลือด
ชุดสวานสําหรับผาตัดกระดูก
ขนาดเล็ก (Mini air drill)
เครื่องใหความอบอุนโดยการ
แผรังสี (Radiant warmer)
เครื่องวัดสัญญาณชีพและติดตาม
คลื่นไฟฟาหัวใจชนิดเคลื่อนที่
(เฉพาะทารกและเด็กเล็ก)
เครื่องปนเซลลลงบนสไลดอัตโนมัติ
กลองจุลทรรศน 2 ตา
ตูดูดไอและกลิ่นสารเคมี
เตียงผูปวยชนิดสามไก

7
8
9
10
11 เตียงผูปวยสําหรับไอซียูปรับดวย

ผาตัด

1

730,000

730,000

หองคลอด,
วิสัญญี
ไอซียูเด็ก

2

161,000

322,000

เสนอลงนาม
สัญญา
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
แลวเสร็จ
150,000
รอทําสัญญา
250,000
รอทําสัญญา
250,000
รอทําสัญญา
160,000
รอทําสัญญา
220,000 สงมอบ 5 พค.60
233,000
รอเสนอ
120,000
แลวเสร็จ

ไฟฟาชนิด 4 มอเตอร

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

21 ดามจับหัวดูดเลนส
22 เครือ่ งวัดความยาวลูกตาคลื่นความถี่สูง
ลํา
รายการยกมาจากป 2559
ดับ
แผนป 60
23 เครื่องอัดอากาศทางการแพทยขนาด 10 แรงมา
24 เปลี่ยนตูควบคุมระบบลิฟท

ผาตัด
OPD ตา
หนวยงาน
อิเลคฯ
ชาง

2
1
จํานวน
ที่ขอ
2
1

133,750 267,500
ยกเลิก
250,000 250,000
แลวเสร็จ
ราคา
การดําเนินการ
ตอหนวย รวมเงิน
300,000
650,000

600,000 รอสเปค+ใบเสนอราคา
650,000 รอสเปค+ใบเสนอราคา

ประชุมหรือการดําเนินการปรับปรุงสิ่งกอสราง>แสน เมื่อ 28 เมษายน 2560 งบรวม 7,607,900 บาท
รวม 31 รายการ เรียงลําดับตามความสําคัญและเรงดวน ไมเรงดวน เขาแผนป 2561
สรุป
1. แลวเสร็จ 1 รายการ (1/31 รายการ=3%) ใชเงินบริจาค
ลํา

ปรับปรุงสิ่งกอสราง 60

หนวยงาน

จํานวน

ราคา

การดําเนินการ

12

ดับ
1 ปรับปรุงอาคารบานทรายทอง

ฝายบริหาร

ตอหนวย รวมเงิน
500,000 500,000

1

ใชงบมูลนิธิฯ รพ.

2. รายการที่จะดําเนินการตอ ทบทวน 28 เมษายน 25602 กําหนดแผนเสร็จมิถุนายน 60 จํานวน 16
รายการ 16/31 =52% (เงิน 3,198,700=42%)
1

ปรับปรุงหองน้ําผูปวยรวม และเจาหนาที่ ตึก ศอ

ศอ.

เขียนแบบประเมิน
พัสดุ
ราคาโดยบริหาร
200,000
สงพัสดุ
ขออนุมัติราคากลาง

2

ศอ.

100,000

3
4
5
6
7

กั้นหองกระจกพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เปนหองทํางานสําหรับเจาหนาที่
กอสรางโรงจอดรถ
ปรับปรุงหองแยกติดเชื้อหอผูปวยหนักอายุรกรรม
ซอมเพดานหองน้ํา 12 หอง
ติดตั้งหลังคาเหล็กระหวางอาคารเอกซเรยกับ อฉ
ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

8
9
10

ทาสีอาคาร- OPD
ทาสีอาคาร- ER
ตอเติมปอมยาม

บริหาร
ICU 1
ชูเกียรติ
บริหาร
OPD
OPD

200,000 5พค60ทบทวน
178,700 10 พค60
120,000 10พค60
200,000 15พค60
200,000 20พค60
200,000
พค60

ER
บริหาร

200,000
250,000

พค60
ปลายพค60

11
12
13
14

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

OR
ฝายการ
ปช
ศอ.

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

15
16

ปรับปรุงหองเก็บฟลมเปนหองอานฟลมรังสีแพทย
ปรับปรุงหองเชิดชูเกียรติ คุณชูเกียรติ ปติเจริญกิจ
รวม

ก.รังสีวิทยา
บริหาร

มิย60
มิย60
มิย60
มิย60
เปลี่ยนแบบ

ลําดับ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง 60 มติ 28เมย

รวมเงิน

หนวยงาน

150,000
150,000
3,198,700

สงพัสดุ

หาผูรับจาง

3. รายการทีเ่ หลือเขาแผนป 2561 รวม 13 รายการ (42%) เงิน 58%
ลําดับ
1

ปรับปรุงสิ่งกอสราง60 ทําป61

หนวยงาน

2
3

บันไดเหล็กระหวางหองผาตัดชั้น 2 และ ชั้น 3 หองผาตัด
ภายในตึก พรอมกระจกอลูมิเนียมครอบปดบันได
ปรับปรุงหองผาตัดชั้น 2 (ติดกับหองชูเกียรติ)
หองผาตัด
ทําประตูบานเลื่อนอัตโนมัติดานหนา
ER.

4

ราวสแตนเลสทางเดินเชื่อม

5
6

2

พื้น คสล. พรอมคูระบายน้ํา 350 ม.
ทาสีอาคาร
- มูลนิธิเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว

ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร

จํานวน

ราคา

การดําเนินการ

1

ตอหนวย
180,000

รวมเงิน
180,000 ไมดวน รอป 61

1
1

400,000
180,000

400,000 ไมดวน รอป 61
180,000 ไมดวน

192
1

2,600
400,000

1

300,000

499,200 ทบทวนใหม
400,000 ยังไมดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ
300,000

13

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

1
1
1
1
1
1
1

บริหาร
หนวยงาน

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

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

งบ

ผาตัด
หอจิตเวช
หอจิตเวช
ไตเทียม

80,000
20,000
50,000

เพื่อความปลอดภัย จนท.
ทุบกระจกออก ราคาสูงกวาแผน?
น้ํารั่ว ขยะอุดตันทําใหผนังมีรา

3.3.3 สรุปแผนจัดซื้อพัสดุ ราคา/หนวยและวงเงิน<แสน ปงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2 มค-มีค.60)
แผนป 2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
คงเหลือ (6เดือน) 2 ไตรมาส

จํานวนเงิน
116,678,159.60

เบิกตามแผน

รอยละ

17,588,208.75
16,109,512.18
82,980,438.67

15.07
13.81
72.12

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
หอผูปวยพิเศษ ปช. (จิตเวช) : ขอยกเลิก 2 รายการ คือ
1. ลูกกรงเหล็กดัดหองผูป วย ตั้งงบไว 5,000 บาท
2. กั้นหนาหองไตเปนทีพ่ ักผูป วยรอฟอกไต งบ 98,000 บาท
ขอปรับแผนโดยเพิ่มงบ :
1. ทําทางออกฉุกเฉิน หองเจาหนาที่ดานหลัง 2 จุด ตั้งงบไว 7,000 บาท โดยขอใชงบรวม 98,000 บาท
เหตุผล ตองปรับพื้นที่สําหรับความปลอดภัย เจาหนาที่กรณีผูปวยจิตเวช
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายกร วงเงินเดิม ในแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
กลุมงานอาชีวอนามัย วัสดุ งบ 10,200 บาท
ลําดับ

รายการเดิม

18 หยดทิพยหรือคลอรีน 2% (อ.32)

จํานวน
400

หนวย
ขวด

ราคา
ตอหนวย
15.00

รวมเงิน
6,000.00

14

19 ชุดทดสอบความกระดางในน้ํา (อ 37)

4

ชุด

300.00

1,200.00

20 เข็มเจาะเลือด ปลายนิ้ว

4

กลอง

750.00

3,000.00

รวม

10,200.00

ลําดับ

รายการใหม
18 ชุดตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ.๑๑)สําหรับตรวจน้ําบริโภค
19 ชุดทดสอบความกระดางในน้ํา (อ ๓๗)

จํานวน
3
2

ราคา/หนวย
500.00
300.00

ราคารวม
1,500.00
600.00

20 น้ํายาตรวจสอบความกระดางในน้ํา (Refill)

5

70.00

350.00

22 ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระหลงเหลือในน้ํา (อ.๓๑)

1

300.00

300.00

23 น้ํายาตรวจสอบคลอรีนอิสระหลงเหลือในน้ํา (Refill)

20

50.00

1,000.00

24 ชุดทดสอบคาออกซิเจนในน้ําในน้ํา (อ.๓๓)

2

750.00

1500.00

25 น้ํายาตรวจสอบคาออกซิเจนในน้ําในน้ํา (อ.Refill)

14
3

300.00
250.00

4,200.00

26 ปมตรายาง ตามแบบ

750.00

3. ขออนุมัติ โดยเพิ่มปริมาณ/ปรับลดราคา ในแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
กลุมจายกลาง
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
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
2. โครงการตรวจสุขภาพประจําป สิทธิประกันสังคม โดยจะแบงออกเปน 4 กลุม คือ
- กลุมที่ 1 อายุ 18-19 ป เบิกคาตรวจสุขภาพจํา ประกันสังคม ได 280 บาท
- กลุมที่ 2 อายุ 20-34 ป เบิกคาตรวจสุขภาพจํา ประกันสังคม ได 480 บาท
- กลุมที่ 3 อายุ 35-55 ป เบิกคาตรวจสุขภาพจํา ประกันสังคม ได 520 บาท
- กลุมที่ 4 อายุ >55 ป เบิกคาตรวจสุขภาพจํา ประกันสังคม ได 615 บาท
โดยงานอาชีวเวชกรรมจะจางบริษัทฯมารับชวงงานภายใตการควบคุมดูแลของโรงพยาบาลปตตานี ในการ
ตรวจสุขภาพประจําป งานอาชีวเวชกรรมคาดหวังวา ผูป ระกันตนที่มารับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ประทับใจ และผู
มารับบริการประหยัดเวลากวา และโรงพยาบาลมีมีคาใชจา ยที่ถูกกวา ซึ่งปจจุบันนี้งานอาชีวเวชกรรมรับผูปวยที่ความ
ประสงคจะมาตรวจสุขภาพประจําปไดเพียง 100 ราย ตอวัน และมีขึ้นตอนที่ยุงยาก ใชเวลานาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
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5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนเมษายน 2560 ขอรองเรียน เนื่องจากปจจุบัน
นี้มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรือ่ งการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงาน และพฤติกรรมการบริการ เปน
อยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่องรองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การทํางานในแตละ
หนวยงาน นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
5.2 งานการเจาหนาที่ Happinometer เปนกระบวนการสราง โดยงานการเจาหนาที่สํารวจ และแตละ
หนวยงาน สามารถลงขอมูลไดถึงวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อประเมินการ
ทํางาน และและในรอบเดือนที่ผานมา มีเจาหนาทีล่ งขอมูลตามแบบสํารวจไปบางสวนแลว สําหรับความคืบหนาในการลง
ขอมูลประชุมกรรมการบริหารครั้งตอไป สวนหนวยงานไหนที่ไมมเี ครื่องคอมพิวเตอรสามารถกรอกขอมูลไดทงี่ านการ
เจาหนาที่ ซึ่งจะมีการใหบริการตลอดเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
5.3 พรส. -ปฐมนิเทศแพทยเพิม่ พูนทักษะป 2560 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.3016.30 น. ณ หองประชุมราชาวดี/ไทรงาม
-นิเทศงานแบบบูรณาการป 2560 (Service Plan/กลุมวัย) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปตตานี วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมไทรงาม
-Service Plan
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI) มีการพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวยกลุมโรคหัวใจและ
หลอดเลือดแบบบูรณาการดวยเครือขายจังหวัดปตตานี
2. New Born เปาหมายป 60 อัตรากรเสียชีวิตของทารกแรกเกิด 0-28 วัน ไมเกิน 4 ตอ
1000 การเกิดมีชีพ สัดสวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิดมีชีพ มีการจัดระบบ Intrauterine transfer ใหมาตดคลอด
ในโรงพยาบาลที่มีความสมารถในกรดูแลทารกแรกเกิดกลุม เสี่ยง และการคัดกรองทารกโรคหัวใจพิกรแตกําเนิดชนิดเขียว
3. สาขาการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) ป 2560 รพ.ปตตานี มี
แผนปฏิบัติการจัดการ AMR และโรงพยาบาลขั้นที่ 1 จะตองมีผปู วยไมนอยกวารอยละ 80 และจะลดลงในปตอไป
4. สาขาประคับประคอง (Pallitive Care) เปาหมายป 2560 มีคณะกรรมกรหรือศูนยการ
ดูแลแบบประคับประคอง มีการแตงตัง้ เลขานุการซึ่งเปนพยาบาลทีผ่ านการอบรมหลักสูตร Pallitive Care และมีการ
กําหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมสําคัญของโรงพยาบาล
5. สาขาอายุรกรรม เปาหมาย คือการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนใหมีศักยภาพในการดูแลผูป วย
Sepsis /Severe Sepsis/Septic shock และลดการสงตอผูปวย Sepsis /Severe Sepsis/Septic shock
6. สาขาสูต-ิ นรีเวชกรรม เปาหมายคือ ลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (A,S)
-ทารกคลอดกอนกําหนด (Premature labor)
-ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ(Hypertensive Disorder in Pregnancy)
5.4 HA ศูนยคุณภาพ
-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
-เข็มมุง
1. Medication Safety :-High Alert Drug, -Medication error, -Blood Safety
2. Infection Control : -VAP
3. Emergency Response : -Rapid Response Team, -Sepsis
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4. พัฒนาระบบบริการทางคลินิกสูความเชียวชาญ เชื่อมโยงเครือขายบริการ :-โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (STEMI) -โรคบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple Trauma) -ทารกคลอดกอนกําหนด (Premature labor) ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ(Hypertensive Disorder in Pregnancy)
ศูนยคุณภาพจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูและนําเสนอผลงานคุณภาพระดับหนวยงาน ครัง้ ที่ 1 วันที่
11 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สําหรับกิจกรรมที่ตองทําทุกเดือน คือ ทบทบเวช
ระเบียนเสียชีวิต ความเสี่ยงทาง Clinic และความเสี่ยงทาง Non –Clinic ทุกหนวยงานจะตองสงภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 การ Re Accreditation วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการ
Re Accred
5.5 พัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจางระบบใหม เริ่มใช ในสิงหาคม 2560 ซึ่งจะยกเลิกการจัดซือ้ จัดจางระบบเดิม
ทั้งหมด และจะใช3 วิธีคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือด วิธีเฉพาะเจาะจง โดยแตละวิธีจะมีความแตกตางกัน
มอบพัสดุดําเนินการและชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบถึงขั้นตอน/วิธีในการปฏิบัติที่ถูกตอง
5.6 ศูนยคอมพิวเตอร ไวรัสตัวใหม Ransomware WannaCry ไวรัสตัวนี้เปนเหมือนการเรียกคาไถจาก
ผูใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งเมื่อติดไวรัสแลว โรงพยาบาลจะตองมีคาใชจายประมาณ 10,000 บาท/เครื่อง จะ
อยูในการติดตั้งโปรแกรมทุกชนิด ถาหากหนวยงานไหนตองการติดตั้งโปรแกรมใหติดตอที่ศูนยคอมพิวเตอร โดยใหทุกคน
ปฏิบัติดังนี้เพื่อเปนการสําเนาขอมูลไปยังทีส่ ํารองขอมูล แบบออฟไลนหรือแบบ Cloud และสํารองเปนเวอรชั่น เพื่อ
ปองกันกรเขารหัส ขอมูลที่สํารองๆไวและปองกันการสําเนาขอมูลที่ถูกเขรหัส แลวทับขอมูลที่สํารองไว และ ใชระบบ
กรองอีเมลเพื่อคิดอีเมลที่มีไฟลแนบที่อาจเปน Ransomware กอนที่ผูใชงาน จะเปดไฟลแนบดังกลาว
5.7 จิตเวช งานจิตเวชมีการใหบริการเยียวยาจิตใจ ผูที่ไดรับผลจากสถานการณเหตุความไมสงบที่ Big C
และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อธิบดีกรมสุขภพจิตลงมาเยี่ยมผูปวยสถานการ ณ โรงพยาบาลปตตานี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 17.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

