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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 10/2560
ประจําเดือน ตุลาคม 2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางจินตา
5. พญ.วรางคณา
6. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
เกียรติศักดิ์โสภรณ
ศรีสุด
ศีลวัฒนพันธ

7. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

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

สุวรรณวงศ
ประเสริฐวชิรากุล
เสรีประภากิจ
อาลี
กองกิจกุล

13. แพทยหญิงดาราวรรณ
14. แพทยหญิงศิริพร
15. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

16. นางสาวอุษณีย
17. ทพญ.จุฑามาศ
18. นางสาวทิพวรรณ
19. แพทยหญิงชนันณชิฎา
20. นางรอมือเลาะ
21. นางศิริมา
22. นางประภาวดี
23. นางสาวอัจฉราวรรณ
24. นางเจะปาตีหมะ
25. นางสุพัตรา

ชวยธรรมรัตน
อรมรัตน
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
หะยีเด
เงินงาน
อินทมู
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุม งานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหนาฝายการเจาหนาที่
รักษาการหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
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26. แพทยหญิงละออพรรณ
27. นายฉลอง

สาและ
มีสงค

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

นักเทคนิคการแพทยืชํานาญการ
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. นางสุวิมล
พวงแกว
2. นายแพทยรุซตา
สาและ
3. แพทยหญิงเสาวลักษณ

ศิลาลาย

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน ตุลาคม 2560 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม
1.1 นางสาวกนกวรรณ ทองนวล ตําแหนงพยาบาลวิชาปฏิบัติการ (บรรจุใหม)
1.2 นายมาจิต สมาน ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (บรรจุใหม)
2. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 13 กันยายน-17 ตุลาคม 2560 มีกิจกรรมทัง้ ในและ
นอกโรงพยาบาล ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
1 กลุมงานสุขศึกษา

รายการ

จัดประชุมชี้แจงโครงการ บุคคลตนแบบ
และไดรับเกียรติจาก
พญ. นาวาฬ วิทยากรสอนเรื่องสุขภาพดี
ดวย 2 มือ 2 เทา ทั้งวิชาการ และจาก
ประสบการณ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
การลดน้ําหนัก
๑๙ กิโลกรัม ในระยะเวลา ๘ เดือน
2 คณะกรรมการกีฬา
ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมงานวันมหิดล
รพ.ปตตานี
และวันเกษียณอายุราชการ
3 กลุมงานโภชนศาสตร ตอนรับ นศ. จาก มอ.ปตตานี จํานวน 48
คน เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บทบาทของ
นักกําหนดอาหารกับงานโภชนาการใน
โรงพยาบาล
4 แพทย พยาบาล และ รวมประชุม dead case Med
ผูเกี่ยวของ
สูติกรรม
5 PCT จิตเวช
ประชุมสรุปตัวชี้วัด ความเสี่ยงสําคัญและ
ปรับ clinical tracer
6 PCT Med
ประชุมเรื่องติดตามการเขียน tracer TB
รวมกับ CMU และ รพ.สต.
7 Service plan กุมาร , ประชุมรวมกัน เพื่อออกแนวทางการดูแล
RDU และ PCC
ผูปวยที่มีปญหาทางเดินหายใจ
ในระดับสถานบริการ CMU และ รพ.สต.
8 คณะกรรมการ ENV จัดประชุมคณะกรรมการ
9 จนท.รพ.ปตตานี
รวมกิจกรรม โครงการ “ปลูกตนไมให
แผนดิน
10 จนท. รพ.ปตตานี
รวมกิจกรรม ทําบุญ ตักบาตร
เลี้ยงพระ เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ
บุคลากรของโรงพยาบาล
11 จนท. รพ.ปตตานี
รวมกิจกรรมแขงขันกีฬามหาสนุก
เนื่องในงานเกษียณอายุราชการบุคลากร
ของโรงพยาบาล

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

หองประชุมไทรงาม

๑๓ ก.ย. ๖๐

หองประชุมราชาวดี

๑๙ ก.ย. ๖๐

หองประชุมชลาลัย

๒๖ ก.ย. ๖๐

หองประชุมเวชกรรม
สังคม
หองประชุมชลาลัย

๖ ต.ค. ๖๐
๑๑ ต.ค. ๖๐

หองประชุมเวชกรรม
สังคม
หองประชุมเวชกรรม
สังคม

๑๑ ต.ค. ๖๐

หองประชุมราชาวดี
รพ.ปตตานี

๑๒ ต.ค. ๖๐
๒๑ ก.ย. ๖๐

อาคารแพทยแผนไทย
รพ.ปตตานี

๒๙ ก.ย. ๖๐

ลานขางตึกอายุรฉัฐ

๒๙ ก.ย. ๖๐

๑๑ ต.ค. ๖๐

หมายเหตุ
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
12 จนท. รพ.ปตตานี

13 จนท. รพ.ปตตานี

14 จนท. รพ.ปตตานี
15 กลุมการพยาบาล

ภายนอกโรงพยาบาล
16 จนท. รพ.ปตตานี
17 กลุมงานเวชกรรม
สังคม
18 กลุมงานเวชกรรม
สังคม

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

รายการ

สถานที่

นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รวมกับเจาหนาที่
รพ. ปตตานี ปลูกตนไมเพื่อแสดงความ
ยินดีเนื่องในโอกาสที่
นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.อรุณ ประเสริฐสุข และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ รวมประชุมปรึกษาหารือการจัด
กิจกรรม
“แสงนําใจไทยทั้งชาติ เดิน – วิ่ง ปองกัน
อัมพาต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รวมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
เพื่อนอมสํานึก และแสดงความอาลัย ร.๙
รวมกิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๐
6.30 น ทําบุญตักบาตร
8.00 น เคารพธงชาติ
8.30น อาเศียรวาทที่หองไทรงาม
- แจกรางวัลคุณภาพบุคคลตนแบบ
จํานวน ๖ รางวัล
- มอบเงินชวยเหลือครอบครัว
พยาบาลที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบ จํานวน
๒ ครอบครัว
9.20 น เเจกของที่ระลึกเเกผูปวย
ที่อาคารผูปวยนอก
10.๐๐ น รวมปลูกตนไมที่หนาอาคาร
เอกซเรย
11.30 จําหนายสินคามือสอง เเละสิ่งของ
ที่ไดรับบริจาค รายไดสวนหนึ่งนํามาซื้อ
ของใชใหผูปวยยากไรเชน ผาออม
สําเร็จรูป

หนาอาคารผูปวยนอก
รพ.ปตตานี

๕ ต.ค. ๖๐

หองประชุมราชาวดี

๑๐ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

๑๓ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลปตตานี

17 ต.ค.๖๐

จ.ยะลา

๑๗ ก.ย. 60

โรงเรียนเทศบาล ๔

๑๕ ก.ย. 6๐

ชุมชนสะบารัง /
ปะการอ

๑๙, 21, ๒๒ กย. 6๐

รวมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน
จัดโดยศูนยแพทย รพ.ยะลา
ออกใหบริการฉีดวัคซีนแกเด็กนักเรียน
ปฏิบัติงานเชิงรุกแบบบูรณาการรวมกัน
ในดานพัฒนาการ วัคซีน ฟน สํารวจ
ประชากร คัดกรองกลุมวัยทํางาน วัย
สูงอายุ

หมายเหตุ
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
19 กลุมงานสุขศึกษา
และคลินิกมณีเวช
20 งานยาเสพติด
กลุมงานจิตเวช

21 ทีมแพทยและ
พยาบาล รพ.ปตตานี
22 จนท. รพ.ปตตานี
23 จนท.วิสัญญี รวมกับ
ชมรมจิตอาสา CPR
กลางแจง ปตตานี
24 จนท. รพ.ปตตานี
25 จนท. รพ.ปตตานี

รายการ

สถานที่

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
วัดนพวงศาราม
๓ อ. 2 ส. และการปรับสมดุลกายดวยมณี
เวช ในผูสูงอายุ
เปนวิทยากรใหความรู
กะมิยอ
วัคซีนปองกันยาเสพติด ใหกับนักเรียน
โรงเรียนตาดีกานูรุลญากีม
โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียน
กลุมเสี่ยง จํานวน 60 คน
รวมกับ ทีมจนท.รพ.ยะรัง และ
คายสิรินธร จังหวัด
รพ.สต.ยะรัง ออกใหบริการหนวยแพทย
ปตตานี
พระราชทาน
มอ.ปตตานี สวนสมเด็จ
รวมทําพิธีวันมหิดล ป ๒๕๖๐
ฯ sky walk
และรวมกันเก็บขยะบริเวณสวนสมเด็จฯ
และ sky walk
เปนจิตอาสาจัดฝกอบรม “ปฏิบัติการชวย
มอ.ปตตานี
ฟนคืนชีพพื้นฐานใหประชาชนทั่วไป
รวมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ผอ.สุภาพ ไพศาลศิลป
รวมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
บุคคลากรของโรงพยาบาลปตตานี

โรงแรม ลี การ เดนส
หาดใหญ
โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
๒๓ ก.ย. 6๐
24 ก.ย.60

2๑ ก.ย. 6๐
2๔ ก.ย. 6๐
2๔ ก.ย. 6๐
๑2 ก.ย. 6๐
2๙ ก.ย. 6๐

3. กิจกรรมวิชาการ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 13 กันยายน-17 ตุลาคม 2560
-นางสุวิมล พวงแกว
-นายอนิรุต เกปน
-นพ.อัสมีน แสมา
-คุณสรินธรวงศหยกสุริยา
-นพ.ชารีพ หะยีบือซา
-คุณเยาวดี พลับชวย

-คุณทิพยสุด นุยแมน
-คุณอรทัย ชูเมือง
-คุณกิตติชัย บุญศรี
-คุณอัยยุบ เจะโซะ
-คุณผานิตย รัตนจินดา
-คุณกัญญารัตน โสคําภา
-กลุมงานสุขศึกษา

อบรมบูรณาการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย
อบรม Hand in Hand to wards
Health Society
อบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Health ID
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูบริหารงาน
EMS/ผูรับผิดชอบหลักงานการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัดและผูรับผิดชอบงานศูนยรับ
แจงเหตุและสั่งการจังหวัด/หองฉุกเฉิน
ภาคตะวันออกเฉียงใต
ประชุมวิชาการกรมการแพทย

จัดกิจกรรมปฏิบัติการคนตนแบบป
2560 นําเจาหนาที่ จํานวน 44คน ไป
ศึกษาดูงาน

กรุงเทพฯ

10-12 กย.60

จ.ตรัง

12-16 กย.60

จ.ปทุมธานี
จ.เชียงใหม

19 กย.60
19-21 กย.60

จ.ตรัง

19-22 กย.60

จ.สมุทรสงคราม

19-25 กย.60

หมายเหตุ
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ลํา
ดับ

หนวยงาน
-คุณสุพรรณี ลีฬาวงศ

-คุณรอมือเละ หะยีเด

นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล
-คุณอนุมัติ รัตนพันธ
-คุณชไมพร สินธุอุทัย
-คุณวันฟุรกอน อันฟุรกอน
-คุณสรภัช เอี่ยงธนรัตน
-นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล

-คุณชนิสรา จินดารัตน
-คุณพจนีย หาหวา
บริจาค
คุณวีระฉัตร พึ่งรัศมี
บริษัท ทีเอ็มพี 1 จํากัด
คุณสายไหม โกวิทย

รายการ

สถานที่

ไดรับผลงาน รางวัลดีเดน ผูทํา
คุณประโยชนแกสนํานักงานประกันสังคม
และสถานพยาบาลในดวงใจ ประจําป
2560
ไดรับผลงาน รางวัลดีเดน ไดรับการยก
ยองจาสังคมในการทํางานดานวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ
สังคมสงแคราะห และสมาคมนักสังคม
สงเคราะหทางการแพทยไทย
ไดรับผลงาน รางวัลดีเดน ผลงานวิชาการ
ประจําป 2560
ไดรับผลงาน รางวัลดีเดน จากมหกรรม
วิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ป 2560

จ.นนทบุรี

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
1-2 กย.60

จ.นนทบุรี

6 กย.60

จ.อุดรานี

5-9 กย.60

ไดรับผลงาน รางวัลดีเดน การประชุม
สํานักงานปลัดกระทรวงครั้งที่ 9/2560
บริจาค Syring Driver เครื่องแรกของ
จังหวัดปตตานี สําหรับผูปวย Palliative
care ราคา 23,000 บาท
บริจาคเครื่องตัดจี้ดวยไฟฟาขนดใหญ
พรอมระบบการจี้ผานกลองเอนไดสโคป
ราคา 850,000 บาท
บริจาคเงินสดจํานวน 104,600 บาท
เพื่อปรับปรุงสถานที่คลินิคทันตรรม
โรงเรียน

จ.สงขลา

11-13 กย.60

สปสช.

26 กย.60

หมายเหตุ

20 กย.60
28 กย.60

สรุป ประมาณคา ใช จายการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลปต ตานี ประจําเดือ น
กันยายน 2560
จํานวนประชุม/อบรม
85 เรื่อง
-เชิญ
236 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
8
ราย
รวม
244 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 617,914บาท/76 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
8,083 บาท/ 1 ราย
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สรุ ป ประมาณค า ใช จ า ยการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ ค ลากรโรงพยาบาลป ต ตานี ประจํ า ป
งบประมาณ 2559/2560
ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2560
จํานวนประชุม/อบรม
635 เรื่อง
852 เรื่อง
-เชิญ
1,043 ราย
1,335 ราย
-คําสั่ง
10 ราย
ราย
-สมัคร
125 ราย
212 ราย
รวม
1,178 ราย
1,547 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 2,474,320.90บาท 2,949,628.81 บาท
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 โดยถามตัวเอง
วาประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํากิจกรรม
ใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
1.4. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-ชื่นชมการทํางานของเจาหนาที่ทุกคนในเขตประกันสุขภาพที่ 12 โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต ที่
ทํางานดวยความทุมเทและเสียสละเวลา และถามีโอกาสจะมาเยี่ยมทุกคนในจังหวัดปตตานี และสิ่งทีฝ่ ากไวคือ
1. งานพระราชพิธี ทุกหนวยงานทีเ่ กี่ยวของใหจัดใหสมพระเกียรติ ทําใหเต็มที่
2. การทํางานในทุกพื้นทีเ่ นน ปญหาสุขภาพของชมชนในพืน้ ที่เปนหลัก
3. สรางคานิยม M-O-P-H ในทุกๆ หนวยงาน
4. ระบบบัญชีถูกตองและมีความแมนยํา จังหวัดไหนทําไมเรียบรอยทานจะลงมาจัดการเอง
5. โรงพยาบาลทั่วไปคือโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดจะตองดูแลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
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6. มีเหตุที่ตองรายงาน ตองรายงานภายใน 24 ชั่วโมง มอบให ER หากมีเหตุการณเกิดขึ้นจะตอง
รายงานภายใน 24 ชั่วโมง ถาไมมีการรายงานหากมีการตรวจเจอจะตองมีการรายงาน
1.5 ผูตรวจราชการเขต 12 (นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ) เนนทํางานในภาพรวมโดยเฉพาะนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก การทํางานแบบพี่ชวยนอง และจะเนนตัวชี้วัดตางๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เปน PA
ตามที่ประกาศเปนนโยบายของหนวยงาน
1.6 ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
-คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ทุกคนที่เปนชาวปตตานีทํางานทุกอยางดวยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว แบบบูรณาการ งานรวมกันทุกภาคสวน One ปตตานี โดยเนนประชาชนเปนหลักเสมอ
เพื่อประโยชนมวลชล ประโยชนราชการ และหัวหนาตองมีหนาที่ดูแลคุณภาพงาน สอนลูกนองใหเปน
-ติดตามเรื่องงบประมาณ ในเรือ่ งของการติดตามงบประมาณ ซึ่งจังหวัดปตตานีไดที่ต่ําเกือบทาย ทําให
เสร็จใหทันตามเวลามอบใหพสั ดุ และ พรส. ดําเนินการใหทัน และทุกหนวยบริการใหเนนการทํางานที่ใหความรูสกึ ของผู
มารับบริการเปนหลัก โดยการสรางความสุขและความใสใจในการใหบริการ
1.7 โรงพยาบาลปตตานี
-การทํางานในปงบประมาณ 2560 มีสิ่งทีป่ ระเมินแลวดีควรทําตอไป และสิง่ ไหนประเมินผลแลวไม
ผานควรหยุดทํา และบางอยางโรงพยาบาลปตตานีควรจะทํามีอะไรบาง
-สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเนนนโยบายของโรงพยาบาล โรงพยาบาลไดมาตรฐาน
ประชาชนไววางใจ และชุมชนมีสวนรวม และเปาหมายของกระทรวงคือ เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน โดย
ประชาชนแบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมดี กลุม เสี่ยง กลุม ปวย และกลุมพิการ โดยนํา MOPH มาสรางเปนตัวผลักดันให
เกิดผลสําเร็จ โรงพยาบาลปตตานี เนนเรื่อง HR หนวยปฐมภูมิ Service Plan และหนวยสนับสนุนเรือ่ งการจัดซื้อ บัญชี
FAI และ Green and clean
-เรื่องที่ติดตาม เรื่องที่ติดตมทุกเดือน ไดแก Service Plan เรื่อง ACS MCH Tbc หนวยสนับสนุน
ไดแก การจัดซื้อจัดจาง ระบบบัญชีและดัชนีการเงิน Green and clean ความกาวหนาทุกเดือน เรือ่ งจากปฐมภูมิ ไดแก
พชอ., PCCมีตัวชี้วัดอะไรบางที่เกี่ยวของหรือประชุมยอยใน CUP นําเสนอและติดตามทุกเดือน IC ENV RM ผลงาน
ระบบบริการ สถานะการเงิน ขอมูลเบิกจายที่ติดCและรายงานในการประชุมกรรมการบริหารทุก 3 เดือน เรื่องที่ติดตาม
ทุก 3 เดือน ไดแก เรื่องปฐมภูม,ิ RDU, ระบบฉุกเฉิน, ODS, Happy MOPH, และHR เรื่องติดตามทุก 6 เดือน ไดแก
ระบบที่เขตจัดการคือ Gov.HA, และ Herb City
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9/2560
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ งที่ 9/2560
ประจําเดือ น กั นยายน 2560 เมื่อ วันอั งคารที่ 12 กันยายน 2560 ขอให ผูเขารวมประชุม พิจ ารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ

เดือน
มิถุนายน 2560

71.88
(387/539)
65.16
404/620)
81.18
(345/425)

กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560

32.26
(160/497)
41.39
(262/633)
35.15
(142/404)

59.26
(32/54)
64.00
(32/50)
55.81
(24/43)

39.97
(239/598)
44.37
(260/586)
42.06
(167/397)

34.11
(239/598)
47.34
(294/621)
38.27
(168/439)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

8.747
(5/51)
15.29
(13/85)
17.74
(11/62)

47.83
(11/23)
46.67
(7/15)
37.50
(3/8)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนสิงหาคม 2560
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน สค.60)

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

9,649,370
3,075,643.83
2,591,837.25
6,234,363
493,164
2,346,749
24,391,127.08

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

30,257,783.12
324,093.50
2,117,454

19,213,948.096
289,115.90
547,629

-11,043,0835.03
-34,977.60

600,786.50
291,302.25
9,184,697
7,306,486
1,213,574
428,091
51,724,267.37

529,658.45

-71,1428.05

7,755,829.16
6,227,312
1,070,136
270,368
35,9036,996.60

-1,428,867.84

11,219,195

กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

UC

จายตรง

อปท.

-3,282.88
-3,645.35
-5,600

-1,584.04
-8,470.43
-3,635

75.05
-14,330.16
-3,092

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
กรกฎาคม 2560

ติด C ครั้งที่แลว
622

ติด C
เดือนนี้
88

3,605,302.28
2,833,139.50
7,313,537
636,602
2,504,472
28,162,247.78

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน

คงคาง

แกไขแลว

คงเหลือติด C

385

325
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สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

325
229

95
85

191
145

229
169

รายการที่ผานและไมผานสิทธิจายตรงผูปวยนอก สงแกไขปงบ 2558
เดือน
กันยายน 2560

ติด C ป 58
1,861

แกไขผาน
1,116

คงเหลือติด C
745

ปญหาติดC
ลําดับ

รหัส

1
2

97
94

3
4
5

57
66
9E

6
7

69

รายการ
ราคาคาเวชภัณฑมิใชยาซ้ําซอนกับการคิดคาทําหัตถการแลว
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ เชน วิธีใชยา ไมระบุเหตุผลการใชยานอก
บัญชียาหลัก ชื่อเจาหนาที่อื่นที่ไมใชแพทย
สงเบิกคารักษาซ้ําซอมกับการฟอกเลือด
รายการยาที่ตองชําระไมมีเงินชําระ
ระบุ Claim control เปน EF (ผูปวยตองการใชซึ่งตองชําระเงินเอง) แตมี
การเบิกยาโดยไมไดชําระเงิน
หมวดคาบริการทางการพยาบาลสูงผิดปกติ
อื่นๆ
รวม

กันยายน 2560
29
23
10
7
3
3
10
85

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
1.85
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio < 1.5
2.73
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน)
Quick Ratio < 1.5
2.56
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนไมรวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
231,133,572.43
(ทุนสํารองสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียน ลบ หนีส้ ินหมุนเวียน)

เงินบํารุงคงเหลือหักหนี้สินหมุนเวียนที่เอกสารสมบูรณพรอมจาย ณ เดือนตุลาคม 2560
เงินบํารุง ณ 30 กันยายน 2560
หัก เจาหนี้คายา
เจาหนี้วัสดุ (รานคา)

127,518,900.57
19,696,649.59
4,048,083.05
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เจาหนี้คารักษาตามจาย

823,396.00

คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน (OT กย.60 )

6,748,365.00

คาตอบแทน ฉ. 10 ((สค.-กย.60)

2,638,200.00

คาตอบแทน ฉ. 11 (สค.-กย.60)

15,635,500.00

คาตอบแทน ฉ. 12 (สค.-กย.60)

1,438,188.72

คาสาธารณูปโภค

394,280.90

51,422,633.26

สินทรัพยหมุนหักหนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ

76,096,237.31

ผลตางทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุน/คาเสื่อม) ทางบัญชีเกณฑคงคาง (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
รายได
1,134,603,224.33
คาใชจาย
964,131,960.22
กําไร/ขาดทุน
+170,471,264.11
เงินบํารุงคงเหลือ
127,518,900.57
สาเหตุที่ รายไดมากกวาคาใชจาย เกิดจากเงินสนับสนุนอื่น ๆ
รายการ

จํานวนเงิน

งบคาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนวยบริการ HardShip
งบลงทุน UC
เงินชดเชยคาบริการ งบสวนกลาง
รายไดงบ PP เหมาจาย
รายไดรับโอนจาก สสจ.
อื่นๆ (สปสช.เงินบริจาค, และเงินอื่นๆ)
รวมเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ

70,086,597.86
17,433,022.99
14,761,443.00
33,857,283.84
8,094,034.00
27,632,787.73
171,865,159.42

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

จํานวน
18
9
13

งบรวม

หมายเหตุ
พัสดุจดั ทําแผนจัดซื อตามระเบียบ
7,211,000.00 ใหม่พร้อมกัน อยูร่ ะหว่างเสนอ ผวจ.
12,070,000.00 ขอประกาศเผยแพร่ การจัดซื อ
19,281,000.00
(ใช้วิธี คัดเลือก)
14,172,944.74
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(ขันต่อไปขึน web)

งบเกาที่กําลังดําเนินการ 3-6
3 งบคาเสื่อม 90% ป 2559
งบคาเสื่อม 10% ป 2559

25
2

13,227,535.30
3,000,000.00

งบคาเสื่อม <ป58 ลงมา
5 งบคาเสื่อม 90% ป 2560

14
10

6 เงินบํารุง ป 2560(7)+ยกมาจาก ป59(21)+ปรับ
แผน(3)

31

10,350,000.00
14,093,022.99 แลวเสร็จ 1 รายการ อีก 9รายการ
ทําสัญญาแลว เสนอ ผวจ.ลงนามวิธี
พิเศษ
12,975,700.00 แลวเสร็จ 18 รายการ
อีก 12 รายการ ทําสัญญาแลว
คาดวาสงมอบ ภายใน 60-120วัน

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

รายละเอียดดังนี้
1. งบลงทุนปงบประมาณ 2561
1.1 งบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรวม 7,211,000 บาท
รายการ
จํานวน (รายการ)
โครงการสงเสริมและพัฒนาดานสุขภาพและกีฬา
18
(งบบูรณาการภาคป 2561)
2.1 รายการปรับปรุงหองน้ําผูพิการ
1
2.2 ครุภัณฑขนสงและยานพาหนะ
1
2.3 ครุภัณฑการแพทย
16
พัสดุ: ลงขอมูล EGP แลว เสนอผูวาราชการจังหวัดเผยแพรแผน

งบประมาณ (บาท)
7,211,000
300,000
986,000
5,925,000

1.2 งบชายแดนใต ปงบประมาณ 2561 (งบบูรณาการ สบรส. 9 รายการ ความตองการงบลงทุน (งบ
ชายแดนใต) ปงบประมาณ 2561 และแผนกรดําเนินกร รวมงบประมาณ 12,070,00 บาท
รายการ
จํานวน (รายการ)
โครงการการเพิ่มการเขาถึงบริการดานสุขภาพในจังหวัดชยแดนใต
1.1 ครุภัณฑการแพทย
8
1.2 ครุภัณฑงานบานงานครัว
1
พัสดุ: ลงขอมูล EGP แลว เสนอผูวาราชการจังหวัดเผยแพรแผน

งบประมาณ (บาท)
12,070,000
9,270,000
2,800,000

2. งบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2561 เตรียมรายการแผนงบคาเสื่อม 70% ปงบ 2561 โดยเลือกรายการซื้อทดแทน จํานวน
13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท (ป 2559 ไดรับงบ 13,227,535.30 บาท (90%)
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(ป 2560 ไดรับงบ 14,093,022.99 บาท (90%)
ดําเนินการ 1. ทําบันทึกจัดซื้อ+สงสเปค+ใบเสนอราคา 3 บริษัท ที่พสั ดุ 2 ตค.60
2. รอเอกสารชุดอนุมัติจาก สปสช. (ประชุมพิจารณาสิ้นเดือน ตค.60)
3. เงินบํารุง ป 2561
3.1 รายการครุภัณฑ/ปรับปรุงสิง่ กอสราง/จางเหมา
ลําดับ
1

รายการ
ครุภัณฑการแพทย

จํานวน
18

2
3

ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา
รวม

23
5
48

เงินบํารุงป 61
หมายเหตุ
10,702,200 Plan fin ตั้งงบลงทุน
13 ลาน
4,730,500
14,090,000
29,922,700

4. สรุปบทเรียนป 2560
1. โครงการ : ไดปรับแผนการใชเงินลง เนื่องจาก มีบางโครงการขอเพิม่ นอกแผน ไดผนวกแผนรวมกันโดย
ใชงบจากโครงการเดิมของฝาย/กลุม งาน และทบทวนกิจกรรมที่ไมสามารถดําเนินการไดทันในป 2560
2. ป 2560 ดําเนินโครงการได 83.69% และโครงการที่เหลือยังไมดําเนินการอีก 16% เนื่องจาก ไม
สามารถดําเนินการไดทันปงบ 2560
ปงบ 2561 :
1. จัดซื้อครุภัณฑตามแผน : ในการเสนอแผนใหเตรียมขอมูลพรอม (เชคชื่อมาตรฐาน ราคากลาง เหตุผล
เลขครุภัณฑทจี่ ะทดแทน+เตรียมสเปคพรอมใบเสนอราคา จัดซื้อพรอมกัน เนื่องจากใช พรบ.ใหม) สงใหพสั ดุดําเนินการ
ตนเดือนพฤศจิกายน 2560
2.ควบคุมกํากับ โดยติดตามการดําเนินงานตามแผนในกก.บริหาร ทุก 3 เดือน
ขอความรวมมือในการดําเนินการแผนยุทธศาสตรป 2561
1. เตรียมขอมูลในการจัดทําแผนโครงการ ตามยุทธศาสตร ป 61 เพื่อใหตรงกับ ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
(จะจัดประชุมในวันที่ 18/19/22 กย. 60) เวียนหนังสือแลว
2. การขออนุมัติโครงการ ใหมอบหมายผูรบั ผิดชอบชัดเจน และขออนุมัติตามไตรมาส เพื่องายในการกํากับ
ติดตาม
3. ใหระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแตละโครงการ เพื่อสามารถติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดได
4. การขออนุมัติโครงการใหทําบันทึกปะหนา ผาน ก.พรส.ทุกครัง้ เพื่อตรวจสอบ ความถูกตอง และ
ตรวจสอบคาใชจายของแตละโครงการกอนขออนุมัติ ผอก./สสจ. (ในกรณีในแผน/นอกแผน)
5. จัดทําคําของบลงทุน ปงบประมาณ 2562
1. งบประมาณรายจ ายประจําป ปง บประมาณ 2562 (งบปกติ) ประมาณการเขต12 วงเงินที่ จะสงขาขึ้น
1,500 ลานบาท
เกณฑที่เขตจะใชจัดสรร

จัดสรรให รพปน (วงเงิน
จว)
40.5ล (144 ล)

จํานวนรายการในแผน

-แบงวงเงินตามสัดสวน ปชก.ราย จว.
18 รายการ (รายละเอียด ขอ ก.)
วงเงิน 1,000 ล
+สงรายการ สสจ.แลว
-ตอบสนอง Service Plan รายสาขาที่ชี้ เดิมใหเสนอ ตึก ER ในงบเขต
เปาหมาย 400ล
56ล. (ผูกพัน ป 62)

หมายเหตุ

มติที่ประชุม สป. วันที่ 5 กย.
60 ใหเสนอขอในงบ แผนงาน
บูรณาการภาค ป 62
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-พัฒนางาน Excellent เพื่อ
Strengthening growth วงเงิน 100 ล
ทําโครงการ+สเปค+ใบเสนอราคา บริษัท

14ล.

5 รายการ (รายละเอียดขอ ข.)
สงรายการให รพ.หาดใหญแลว

2. งบบู รณาการเพื่ อ พั ฒ นาพื้ นที่ ระดับ ภาค ปงบประมาณ 2562 โครงการที่ โรงพยาบาลปตตานี เสนอขอ
งบประมาณบูรณาการภาค ป 2562 รวม 473.6 ลานบาท (สิ่งกอสราง 3 ตึก 126.8 ลานบาท+ครุภัณฑ+ปรับปรุง
346.8 ลาบาทน)
1.ระบบบริการปฐมภูมิ
(PCC)+ผูสูงอายุ
(พ.วิเศษ)

ทุก จว.มี PCC อยาง
นอย
อําเภอละ 1 แหง

1.โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
-เสนองบขอตึก PCC ในพื้นที่บริจาคพรอมระบบสาธารณูปโภค รวมงบ
56,613,800 บาท
2. โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ (สง สสจปน)รวมงบ 20ล ดังนี้
-Intermidiate care 10.6ล
-ครุภัณฑการแพทยฝายการ 2.47ล+ฟนฟู 5.92ล
-ปรับปรุงทางลาด หองนํา และอื่นๆ 1.48ล
โครงการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินครบวงจร และระบบสงตอ (รพ.ปตตานี)
รวม 371ล ดังนี้
-เสนองบขอตึก ER 7ชั้น งบผูกพัน 3ป (ป 62= 56ล.เศษ)
-ปรับปรุง OR 4หอง= 28ลาน
-ครุภัณฑการแพทย+มิใชการแพทย ประมาณ 72ลาน
(ทั้ จว. ) ถา เฉพาะ รพปน 62ล

2.ระบบการแพทยฉุกเฉินรองรับ
สถานการณความไมสงบ
(พ.รุซตา)

หองผาตัดใน รพ.มี
มาตรฐานและคุณภาพ
พรอมรองรับบริการ

3 แผนพัฒนาความเปนเลิศทาง
การแพทย
(รพ.หาดใหญ)

มีระบบบริการสุขภาพที่
ดีในการตอบสนองตอ
การปวย การตาย และ
ลดระยะเวลารอคอยใน
การสงตอ

โครงการพัฒนาศูนยการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
สงใหเขตประสาน จ.สงขลา เปด stroke unit 7.6ล

4.พัฒนาเมืองสมุนไพร
(สสจ.สงขลา)

บริการแพทยแผนไทย /
แพทยทางเลือกได
มาตรฐาน

โครงการพัฒนาการแพทยแผนไทยครบวงจร รวมงบเสนอ 18.4ล
-เสนองบขออาคารสงเสริมสุขภาพ และอเนกประสงคแผนไทย 2 ชั้น
14.2ล.เศษ
-ครุภัณฑ และปรับสวนสมุนไพร= 4.2ลาน

หมายเหตุ เสนองบขาขึ้น ยังไมทราบผลการพิจารณา

3.4 แผนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปงบประมาณ 2561
KPI

กิจกรรมนําเสนอ

1.One day surgery -ขอมูล reimbursement

เป้าหมาย
9 โรค

-เปดดําเนินการ One day รพปน.+MI
surgery unit

ตค พย ธค มค กพ มีค
/
/

เมย พค มิย

กค สค กย
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-พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล
-ประเมิน ปสภ.

/

2.อัตราการสําเร็จการ -คัดกรอง (ยกเวนนักโทษ)
รักษา TB
Active case 5กลุมโรค
รายใหม
เพือ่ ลดแพรเชื้อ
-Defult rate (60=21%)
(พัฒนา DOTS+ติดตาม)
-Cure rate (60=68%)
-อัตราตาย อ.เมือง ลดลง
(60=8%) –หองแยก
-ดูแลใกลชิด
-early detection
:RDU ขั้น 1
(60=66.67% 8/12)
-แนวทางจัดการ AMR
แบบบูรณาการ
:RDU ขั้น 2 (60=5% )

3 RDU

-อัตราการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตลดลง
KPI

กิจกรรมนําเสนอ

30%

4 Green&Clean

-ทีม ENVวิเคราะห
สถานการณ+นํา GAP
วางแผน
(รพปน.ผานระดับพื้นฐาน)
-มอบหมายผูรับผิดชอบ
ตามมาตรฐาน (GREEN)
-ติดตามผล GREEN+
นําเสนอ รายไตรมาส
-ผานเกณฑ

5 Happy MOPH

-วิเคราะหดัชนีความสุข

/

/

0%

15%

10%

5%

85%

75%

80%

85%

3%

6%

5%

3%

75%

80%

10%

15%

80%

70
%
/

15%
10%

เป้าหมาย

ตค พย ธค มค กพ มีค

เมย พค มิย

กค สค กย

4
ธค.

การใช antibiotic รพปน
ใน รพช.

/

ชี้แจง+
Zone
ผานระดับ
พื้นฐาน

/

/
/
ระดับดีมาก

/

/
/

/
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9ดาน (อยูขั้น 2)
-นําเสนอผลวิเคราะห
(ขั้น 3)
-ทําแผนพัฒนา (ขั้น4)

/
/

-ปฏิบัติตามแผน

/

-วัดดัชนีความสุขซ้ํา

/

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. งาน พรส.
ขออนุมัติแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
ลําดับ
7
8

รายการ
ครุภัณฑการแพทย>แสน
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา
คายา
เวชภัณฑมิใชยk
วัสดุทั้งหมด (27 หมวด)
รายการ
โครงการตามยุทธศาสตร
กิจกรรมตามภารกิจ
รวมเงินบํารุง

จํานวน
18
23
5

จํานวน

เงินบํารุง
10,702,200.00
4,730,500.00
14,090,000.00
124,684,741.73
16,0452,264.97
235,375,025.88
เงินบํารุง
7,513,849.00
6,275,395.00
415,129,297.58

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
2. ฝายบริหารทั่วไป
-ผังทางเดินรถในโรงพยาบาลปตตานีและวิธีการใชไมกั้นอัตโนมัติ
กําหนดเสนทางจราจร
1. กําหนดประตูเขาออกไว 5 ประตู คือ
1.1 ประตูที่ 1 ประตูทางเขาหนาโรงพยาบาล
1.2 ประตูที่ 2 ประตูทางออกหนาโรงพยาบาล
1.3 ประตูที่ 3 ประตูหนาตึกชูเกียรติ
1.4 ประตูที่ 4 ประตูขางหอง ER
1.5 ประตูที่ 5 ประตูบานพัก
2. กําหนดเสนทางการเดินรถภายในโรงพยาบาล
1.1 ประตูที่ 1 ประตูทางเขาหนาโรงพยาบาล ไมใช KEY CARD
1.2 ประตูที่ 2 ประตูทางออกหนาโรงพยาบาล เปนประตูทางออกอยางเดียว
1.3 ประตูที่ 3 ประตูหนาตึกชูเกียรติเปนประตูทางเขาอยางเดียว
1.4 ประตูที่ 4 ประตูขางหอง ER ใช KEY CARD
1.5 ประตูที่ 5 ประตูบานพัก ใช KEY CARD ใชเปนเสนทางออกประตูเดียว

หมายเหตุ
ก.พรส
ก.พรส
ก.พรส.
ก.เภสัชกรรม
ก.เภสัชกรรม
พัสดุ
หมายเหตุ
ก.พรส
ก.พรส
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กําหนดเสนทางการเดินรถผูปวยและญาติเขาทางประตูที่ 1 เมื่อสงผูปวยเสร็จแลว ออกทางประตูที่ 2
สําหรับผูปวยที่มารับบริการแพทยแผนไทย เขาทางประตูที่ 3 ออกทางประตูที่ 5 ผูปวยที่มารับบริการกายภาพบําบัดเขา
ทางประตูที่ 3 ออกทางประตูที่ 5
-เจาหนาที่ เขาทางประตูที่ 1 ผานประตูที่ 4 ออกทางประตูที่ 5
-รถที่มาสงยา หรือผูที่มาติดตอราชการ เขาทางประตูที่ 1 แจง รปภ. เพื่อขอรับบัตรผูมาติดตอราชการ ติดไวหนา
รถยนต หรือแขวนไวกับรถจักรยายนต เมื่อติดตอราชการเรียบรอยแลว ออกทางประตูที่ 5
-ในโรงพยาบาลเปนทางวันเวยทั้งหมด ยกเวน บริเวณบานทรายทองเปนวงเวียน (ใหรถทางขวาไปกอน)
ปญหาที่จะเกิดขึ้น
กําหนดเสนทางการเดินรถจะเริ่มใชวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม ศึกษารายละเอียดใหม และนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากกรณีมีการเกิดอุบัตเิ หตุ
บนถนนทางออกประตูที่ 5 เจาหนาที่ไมสามารถทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาลได และในเวลาเรงดวน บริเวณหนาหอง
อุบัติเหตุฉุกเฉินจะทําใหรถติดมาก ทําใหเกิดความยุงยากกับผูปวยและรถสงตอผูปวยที่มาสงผูปวยในชวงเชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนกันยายน 2560 ขอรองเรียน เนื่องจากปจจุบัน
นี้มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรือ่ งการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงาน และพฤติกรรมการบริการ เปน
อยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่องรองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การทํางานในแตละ
หนวยงาน นําเสนอในทีป่ ระชุมกรรมการบริหารทุกเดือน ขอรองเรียนที่ตองปรับปรุงในเดือนกันยายน 2560 คือ ประตู
ดานสนามเทนนิสมีลูกคลื่นทีส่ ูง สามารถทําใหผปู วยเกิดอุบตั ิเหตุได ควรปรับลูกคลื่นใหต่ําลง
5.2 ใชบัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึง่ ทุกโรงพยาบาล
ตองใชบัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล ผูปวยจะใชบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ผลดี ลดปญหาความซ้ําซอน
ในการใชบัตรซึ่งแตละคนมีบัตรเปนจํานวนมาก และใชบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสามารถใชไดทุกโรงพยาบาล สวนของ
โรงพยาบาลปตตานีอยูในขั้นตอนการขออนุมัติ User จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออนุมัติแลวสามารถเริ่มใชได ขอเสีย
บัตรประชาชนตองเปนสมาทการดเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดปญหาสําหรับผูปวยที่ไมมีบัตรประชาชนที่เปนสมาทการด
ขอมูลในบัตรไมตรงกับที่อยูปจ จุบันตองดําเนินการแกไขได
5.3 IC การติดเชื้อในโรงพยาบาล การติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกหนวยงานที่สงสัยเรื่องการติดเชื้อตองแจงให
งาน IC ทราบทันที เพื่อดําเนินการติดตามการติดเชื้อเกิดจากอะไร และเกิดจากหนวยงานไหน
5.4 HA โรงพยาบาลปตตานีตองสงเอกสารเพิ่มเติม จากที่ สรพ.เขามารับการประเมินใหเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2560 ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน มีการปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยกอนที่จะสงให สรพ. ทีมนําตองสง
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
4.5 รายงานความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสวนใหญหนวยงานที่เกิดความเสี่ยงจะไมมีการ
รายงาน หนวยงานที่รายงานความเสี่ยงนอยมาก ขอใหทุกหนวยงานลงขอมูลความเสี่ยงดวย ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับการ
ตอบคําถามของ สรพ.
5.6 คาตอบแทน ฉบับที่ 11 นิยามของคาตอบแทนฉบับนี้จะเกี่ยวของกับเจาหนาที่ที่สัมผัสกับผูปวย มอบ
งานการเงินศึกษารายละเอียด เรื่องระเบียบและหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทน ฉ.11 ซึ่งตรวจสอบจากงานการเงิน
โรงพยาบาลปตตานี โรงพยาบาลปตตานีมีเงินเพียงพอสามารถจายคาตอบแทน ฉบับที่ 11 ได เริ่มจายตั้งแตเดือนตุลาคม
2559 เปนตนไป โรงพยาบาลปตตานีจายใหกับทุกคน
5.7 งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล พิธีวางดอกไมจันทนในวันที่ 26
ตุลาคม 2560 จังหวัดปตตานีกําหนดใหมีการถวายดอกไมจันทนโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดปตตานี ทุกหนวยงาน
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เตรียมความพรอมในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทุกคนทําเพือ่ ร.9 ใหสมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลจัดเตรียมความพรอมเพื่อจะรองรับผูปวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5.8 สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุมงานเวชกรรม ป 2560 ผลงานที่รับผิดชอบของงานเวชกรรมสังคม คือ
-งานเวชปฏิบั ติครอบครั วและชุม ชนและศูน ยสุ ขภาพชุม ชนเมื อ ง ให บ ริ ก ารผู ป วยที่ ห นวยปฐมภูมิ จํ านวน
41,314 ราย และออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ถวายแด ร.9 จํานวน 776 ราย
-งานปองกันและควบคุมโรคระบาดวิทยา ใหบริการฉีดวัคซีนเด็กวัยเรียนจํานวน 1,476 ราย ฉัดวัคซีนไขหวัด
ใหญ 883 ราย ฉีดวัคซีนฮัจยตรวจสุขภาพฮัจย และเยี่ยมบาน 323 ราย สอบสวนโรคและควบคุมโรคที่ตองเฝาระวังทาง
ระบาด462 ราย คัดกรองผูสัมผัสรวมบาน/คัดกรองกลุมเสี่ยงและติดตามผูปวยวัณโรค 286 ราย คัดกรองผูปวยวัณ
โรคในเรือนจํา 1,452 ราย คัดกรองผูปวยมะเร็ง 5,992 ราย เปนตน
-งานพั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภูมิ และสนับ สนุนเครื อ ขาย คือ พั ฒ นาศัก ยภาพบุ คลากร 238 ราย และเบิ ก
คาตอบแทนใหกับ อสม. 186 ราย
-งานสงเสริมสุขภาพและฟนฟู คือเยี่ยมติดตามารดาและทารกหลังคลอด 732 ราย ประสานสงตอเยี่ยมหลัง
คลอดทั้งในและนอกจังหวัด4,611 ราย เฝาระวังโภชนาการเด็ ก 0-5 ป 21,326 ราย ตรวจพั ฒนาการเด็ก 0-5 ป
1,220 ราย ตรวจสุขภาพนักเรียน 3,639 ราย คัดรองผูปวยโรคซึมเศราในผูสูงอยุ 3,849 ราย เผาระวังโภชนาการเด็ก
วัยเรียน 9,106 ราย คัดกรองผูปวยเรื้อรัง DM/HT 9,355 ราย เปนตน
-งานคุมครองผูบริโภค ไดแก ตรวจประเมินและตอปายรานอาหารที่หมดอายุที่ผานมาตรฐาน CFGT205 ราย
และประเมินรานอหารและแผงลอย/ตรวจดูแลคุณภาพน้ําและบริโภค 204 ราย
-งานรักษาพยาบาลในชุมชน ไดแกเยี่ยมผูปวย LTC ที่บานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 94 ราย เยี่ยมผูปวยที่ตึกกอน
จําหนาย706 ราย และเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง 253 ราย
5.9 กําหนดการประชุมกรรมการบริหาร รพ.ปตตานีใหม เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เปนตนไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

