บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม ๒56๒
เรื่อง กอนการประชุม
1. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม
2. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 8 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2562
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องที่ทกุ คนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หัวหนามีหนาที่รบั ผิดชอบตอผลประกอบการ สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม
3. 12 นโยบายเรงดวนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ
3.1 แกไขปญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต
3.2 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
3.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
4.1 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ลดรายจาย เพิ่มรายได รางกายแข็งแรง ทํา
ใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการมีสุขภาพดี ดวยการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ยกระดับ
อสม. เปนนโยบายของรัฐบาล
4.2 ฐานขอมูลใหบูรณาการขามกระทรวงได และสามารถเขาถึงไดหลากหลายชองทาง
4.3 อาคารใหมทุกอาคารขอใหปรึกษามาทีก่ ระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการเพื่อขอ
พระราชทานนาม
4.4 หนวยบริการ ประชาชนที่มารับบริการตองไดพบแพทย ทําสิ่งทีป่ ระชาชนไดประโยชน ทํา
one stop service เจาหนาที่ตองมีความสุข
4.5 บริหารการเงิน คือการบริหารกระแสเงิน ไมใชใหมเี งินเก็บมาก
4.6 อยาลืมกัญชาเพื่อการรักษา
5. นายสาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
5.1 นโยบายเนนการออกกําลังกาย ลดการเจ็บปวยที่ไมจาํ เปน พัฒนาระบบสารธารณสุขทั้ง
ระบบ การใชเทคโนโลยี
5.1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจราชการเขต 12 ณ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
6. นพ.รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12
6.1 งานวิชาการเขต 12 จัดวันที่ 14 – 16 ส.ค. 62 ณ โรงแรมลีกาเดนหาดใหญ ของที่
ระลึกสําหรับผูเ กษียณ ใหเฉพาะผูทรี่ วมงานเทานั้น
6.2 งาน HA IT เขตจะมาประเมินโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 28 ส.ค. 62
6.3 รายจายประจําของโรงพยาบาลปตตานี จายไดต่ํากวาเปาหมาย
7. นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
7.1 นโยบายของผูวาเนน 4 เรื่อง คือ ขจัดภัยยาเสพติด , เสริมสรางเศรษฐกิจ ,ดูแลบานใหนา
อยู และเชิดชูคนดี โดยนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุกหนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน

7.2 การจัดซื้อจัดจาง สามารถเปดเผยและตรวจสอบได กรณีใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตองตอบ 2
คําถาม คือทําไมตองซื้อจากรานนี้ และทําไมตองซื้อราคานี้ ตองมีอางอิงดวย
7.3 ใหทําแผนปงบประมาณ 2563 ใหแลวเสร็จ หากตองกันงบประมาณที่ใชเหลือ่ มป ตอง
ทําใหเสร็จกอนเดือนกันยายน 2562
8. โรงพยาบาลปตตานี
8.1 กรณีพยาบาลวิชาชีพลาออก แลวตอมาหลังขบวนการลาออกเสร็จสิ้นแลวสักระยะ เปลี่ยน
ใจตองการกลับเขามารับราชการใหม
8.1.1 ลาออกโดยหัวหนาเห็นชอบ งานไมเสียหาย
8.1.2 ลาออกตามระเบียบ หลังลาออก ทางโรงพยาบาลจะตองสงตําแหนงคืนกระทรวง
สาธารณสุข ทางกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตําแหนงไปใหหนวยงานที่ยังขาดอัตรากําลังนั้นๆอยู สวน
หนวยงานที่ไดรบั ตําแหนงตามอัตรากําลังวาง ใหดําเนินการตามระเบียบ กรณีนี้ กระทรวงสาธารณสุขยึด
ตําแหนงคืนไปแลว จะดําเนินการขอกลับเขารับราชการตามตองการไมได
8.2 วิชาชีพที่บรรจุมากกวา 80% ไดแก ทันตกรรม พยาบาลวิชาชีพ
8.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ณ ปจจุบัน โรงพยาบาลปตตานียังไมมีอัตราวางที่สามารถบรรจุ
เพิ่มได
8.4 ผูตองการลาออก และหัวหนาทุกหนวยงาน
8.4.1 คิดวางแผนใหรอบคอบกอนลาออก
8.4.2 เมื่อคําสัง่ ลาออกมีผลแลว ในกลุมวิชาชีพที่บรรจุไวมากกวา 70% ตําแหนงจะถูก
กระทรวงสาธารณสุขจะสงวนไวบรรจุ ณ หนวยบริการอื่นตําแหนงที่ขาดไป ไมสามารถบรรจุได ยกเวนกรณีมี
คุณสมบัติพเิ ศษที่โรงพยาบาลปตตานีขาด และตองการ
8.4.3 การกลับมาบรรจุใหมอาจทําไดในกรณีมีคุณสมบัติพิเศษทีร่ าชการขาดและตองการ
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-ศูน ยป ระกั นฯ รายงานเงิ นการเบิ ก จ ายคารั ก ษาพยาบาลของผู ป วยสิ ท ธิตางๆ ประจํ าเดือ น
มิ ถุนายน 62 ส วนต างคารั ก ษาพยาบาลต อ admission UC= -4,654 บาท จ ายตรง = -1,818 บาท
อปท. = 4,523 บาท
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํ ารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖2 ทุนสํารอง
สุทธิ 192.05 บาท โรงพยาบาลอยูในสภาพคลองอยูในเกณฑดี
2. สรุปแผนป 2558-๒๕๖2
2.1 แผนเงินบํารุงป 2561 ครุภัณฑ 18 รายการ งบ 10,375,000 บาท ถึงขั้นตอน ราง TOR
ในระบบ e-GP
2.1.1 แผนเงินบํารุงป 2561 ปรับปรุงสิ่งกอสราง 13 รายการ งบ 4,856,300 บาท ถึง
ขั้นตอนผูรับจางประสงคจะดําเนินการตอและยอมรับในคาปรับ
2.2 แผนเงินบํ ารุงป 2562 ปรับปรุงสิ่ งก อสรางยกมาจากป 2561 จํานวน 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 สงมอบและตรวจรับ 13 ส.ค. 62 , รายการที่ 2 ผูรับจางเสนอราคา, รายการที่ 3 ลงนามสัญญา
จาง 7 ส.ค. 62 และกําหนดสงมอบ 6 ก.ย. 62, รายการที่ 4 แลวเสร็จ 100%
2.3 งบลงทุนปงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ และโครงการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ พัสดุทําเรื่องเรงรัดการสงมอบและใหบริษัทชี้แจงเหตุผลของการสงมอบลาชาเสนอ สสจ. 9 ส.ค. 62

และบริษัทยินยอมจายคาปรับและ สงมอบ 16 ส.ค. 62
2.3.1 แผนงานบู รณาการพั ฒ นาพื้ นที่ร ะดับภาค 3 กิ จกรรม : พัฒ นาระบบการแพทย
ฉุกเฉิน + สงตอภาคใตชายแดน ครุภัณฑการแพทยถึงขั้นรอเบิกจายและรอสงการเงิน ครุภัณฑยานพาหนะ
แล ว เสร็ จ 100% ปรั บ ปรุ ง ห อ งผ า ตั ด เป น ระบบ Laminar air flow ถึ ง ขั้ น ตอนดํ า เนิ น การในงวดที่ 2
ดําเนินการไปแลว 32% ของงานทั้งหมด, กิจกรรม : พัฒนาการบริการแพทยแผนไทยของภาคใตชายแดน
(วิธีคัดเลือก) ถึงขั้นตอนแกไขสัญญาเสาเข็มอยูในขั้นตอนตรวจสอบสัญญาและรอลงนามวันที่ 8 ส.ค.62
2.4 งบคาเสื่อม70% งบ 14,504,735.18 บาท ถึงขั้นตอน 31 ก.ค. 62 ประกาศผูชนะ 9
ส.ค. 62 สงหนังสือแจงผลการระงับการทําสัญญาตามแบบ อท.1 ใหผูยื่นอุทรณ(บริษัทไทยริชฯ) สงเรื่องให
กรรมการพิจารณาอุทรณ
2.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 งบ 16,568,000 บาท ดังขั้นตอนตอไปนี้ 1. เครื่อง
ติดตามสั ญ ญาณชีพ ฯ (รอส ง มอบ)2. ยู นิตทํ าฟ น (เรี ยกทํ าสั ญ ญาหลั ง วันที่ 20ส.ค.62)3. โคมไฟผ าตั ด
(ประกาศผูชนะ)4. ตูแชแข็งพลาสมาสด (ประกาศผูชนะ)5. เครื่องบริหารขอเขาฯ (เสนอรายงานคุณลักษณะ
เฉพาะ)6. เตียงตรวจโรคทั่วไป (ผูเสนอราคาขอเปลี่ยนสเปค)
3. แผนยุท ธศาสตร ป 2562 ยึดตามหลัก เป าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข วิสั ยทั ศนและอั ต
ลักษณของโรงพยาบาล แผนยุทธศาสตรป 62 จํานวน 83 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 72 โครงการ อยู
ระหวางดําเนินการ 4 โครงการ ยกเลิกโครงการ 7 โครงการ เบิกจายเงิน ทั้งสิ้น 10,238,345 บาท และ
กิจกรรมตามแผนภารกิจป 2562 จํานวน 74 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 66 กิจกรรม อยูระหวางดําเนิน
กิจกรรม 3 กิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม 5 กิจกรรม
3.1 เปาหมายกระทรวง ประชาชนสุขภาพดี 33 โครงการ รวมเปนเงิน 2,725,245 บาท
เจาหนาที่มีความสุข 20 โครงการ รวมเปนเงิน 6,396,200 บาท ระบบสุขภาพยั่งยืน 19 โครงการ รวม
เปนเงิน 1,116,900 บาท ปงบประมาณ 2562 งบรวม 10,238,345 บาท
ตัวชี้วัดที่ ยังไม ผ านเกณฑ 8 ตัวชี้วัด อั ตราส วนการตายมารดาย 0-5 ป ผานเกณฑ SMART KIDS
NCD Clinic Plus ระดับดี พัฒนาระบบ Fast tact บุคลากรไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรครายใหม ผูปวยนอกไดรับบริการดวยแพทยแผนไทย อัตราเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤตภายใน
24 ชม
เรื่อง รับรอง
- ไมมีรายงานการประชุม
มติที่ประชุม -

เรื่อง มอบหมาย
1. กลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1.1 ทําเรื่องขอพระราชทานชื่ออาคารใหม
1.2 ทําบอรดขางตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยนํานโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ
1.3 ทําแผนงบประมารใหเสร็จกอนเดือน กันยายน 2562
1.4 ทําเรื่องขยายเวลาการดําเนินงานงบคาเสื่อมไปยัง สป.สช.
2. กลุมงานบริหาร เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณพระเจาอยูห ัวใหเปนรูปที่พระราชทาน
3. กลุมงานการเงิน ดูเรื่องการเบิกเงินรักษาจากตนสังกัด
4. กลุมการพยาบาล ใหดูมาตรฐานคนไขนอนนาน
5. ทุกหนวยงาน
5.1 สํารวจครุภัณฑที่ตองการใชในอาคาร 9 ชั้น
5.2 สงแบบฟอรมประเมินความดีความชอบรอบ ตุลาคม 2562 ของทุกประเภทใหกบั กลุม
งานทรัพยากร
5.3 สํารวจชองวางหรือจุดออน ของงานควรมีการปรับปรุงแกไขอยางไร
เรื่อง ติดตาม
1. ENV เตรียมงานประกวด 5 ส.
2. บริหาร ประเมินราคาปรับปรุงสิ่งกอสรางสงภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
3. ทุกหนวยงานวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รวม การทํา S.W.O.T เปนภาพรวมของของโรงพยาบาล
เพื่อพัฒนาเปนแผนยุทธศาสตรในป 2563
4. บริหาร ทําแผนผังจราจรอาคาร 9 ชั้น แบบที่ 6และ 8 แตขอขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 8/256๒
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 256๒
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑ นพ.เฉลิมชัย
2. นพ.อรุณ
3. พญ.วรางคณา
4. นายแพทยรุซตา
5. นพ.พรชัย
6. พญ.ดาราวรรณ
7. พญ.ศิริพร
8. นายแพทยจุมพล

ชูเมือง
ประเสริฐสุข
ศรีสุด
สาและ
ประเสริญวชิรากุล
สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

9. นพ.พัชระ
บรรจงละเอียด
10. ทพญ.ชุติพร
เกิดทิพย
11. นพ.เอ็มนัสรี
มินทราศักดิ์
๑2. พญ.ชนันณชิฎา
ประพิณโรจน
13. นางสุพรรณี
ลีฬหาวงศ
14. นางศิริมา
หะยีอิดเรส
15. นางภัสราวรรณ
ชายสิงขรณ
16. นางสาวอัจฉราวรรณ
มุสิกธรรม
17. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
18. นายฉลอง
มีสงค
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยศักดิ์ชัย
ตั้งจิตวิทยา
2. นางรอมือเลาะ
หะยีเด
3. พญ.วรางคณา
ศรีสุด
4. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
5. นพ.พรสวัสดิ์
สุวสรรณวงศ
6. พญ.ฉวีวรรณ
ศรีวัฒนพันธ

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา
หัวหนากลุมงาน โสต ศอ นาสิก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาโครงสรางสิง่ แวดลอมฯ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอนาชีวเวชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเจาหนาที่
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝาบริหาร
ประธานองคกรแพทย
หัวหนาพยาบาล
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก

7. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

8. พญ.ภาวิณี
9. นพ.อัสมาน
10.พญ.สุรสั วดี
11. พญ.เสาวลักษณ
๑2. พญ.ชนันณชิฎา
13. นางสุพรรณี
14. นางสุพัตรา
15. พญ.ละออพรรณ

เสรีประภากิจ
อาลี
ศุภธราธาร
ศิลาลาย
ประพิณโรจน
ลีฬหาวงศ
เมฆพิรุณ
สาและ

ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นางสาวแกวตา
3. นางสาวปทมา
๔. นางสาวกัญญา
๕. นางละมัย
๖. นางสาววันทนา
๗. นางเพ็ญแข
๘. นายอัซมี
๙. นางจินดารัตน
๑๐. นางสุมาลี
๑๑. นางสายพิณ
๑๒. นางสาวเก็จกนก
1๓. นายทนงศักดิ์
1๔. นางภัทรภรณ
๑๕. นายนิวัฒน
1๖. นายนิเวต
1๗. นางรัชนีวรรณ
1๘. นายอภิเชษฐ
1๙. นางสาวพิชานุช
20. นางระพีพร
21. นางสาวทัญญา
22. นายวิรัช
24. นางสาวภัณฑิลา
25. นายอนิรุต

กุกุทพันธ
ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
แดงประดิษฐ
คุมพาสโน
พิมลเศรษฐพันธ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
กุลดิลก
แกนบุญ
สุไลมาน
แกวขาว
วงศพรต
บุญญโส
แกวประกาศ
โกตัน
ตันติภาพ
พูลสวัสดิ์
บัวสิน
แกวมณี
จันทพัฒน
เกปน

ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนากลุมงานอนาชีวเวชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชากรพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
นายชางเทคนิค
นักวิชาการสาธารณสุข
นักโภชนาการ

26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายอุฬาร
นางปยนาท
นางจุลัยภรณ
นางสาวนารีมาน
นายกฤษฎา
นางสาวนิกขนิภา

แกวบริสทุ ธิ์
แกวมาก
รัตนทอง
วิระสิทธิ์
พรหมมุณี
ขาวผอง

นิติกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักประชาสัมพันธ

เริ่ม ประชุ ม เวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยอ รุ ณ ปรเสริ ฐ สุ ข รองผู อํ า นวยการฝ า ย
การแพทยโรงพยาบาลป ตตานี ประธานไดก ล าวเป ดการประชุ ม กรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี
ประจําเดือน สิงหาคม 256๒ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม จํานวน 12 คน ดังนี้
1.1 นายอธิปตย
บุญละเอียด
1.2 นายอภินันท
ปรัชญาประทีป
1.3 นายเกษมศักดิ์
ทองประเสริฐ
1.4 นายศุภศิต
เกิดสุวรรณ
1.5 นางสาวมารีนา
มะตารี
1.6 นางสาวนิฟาดีละ
ยาลอ
1.7 นางสาวอลิสา
สหัสภิวัฒน
1.8 นางกชกร
ดวงจิโน
1.9 นายอมีน
สะอิดี
1.10นางสาวกาญจนี
อรรถเมธากุล
1.11นางสาวนุชนาถ
1.12 นายแวจิ

ตาเยะ
เจะเยาะ

สาขาเวชศาสตรฟนฟู
สาขาอายุรศาสตร
สาขาสูติ นรีเวช
สาขาศัลยออรโธปดิกส
สาขาสูติ นารีเวช
สาขาพยาธิกายวิภาค
สาขาอายุรศาสตร
สาขาประสาทวิทยา
สาขาเวชศาสตรครอบครัว
สาขากุมารเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด
สาขาจิตเวชศาสตร
นายชางเทคนิคชํานาญงาน

2. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 - ๑2 สิงหาคม 2562
มี กิจกรรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จัด
หนวยงาน
รายการ
สถานที่
หมายเหตุ
เปาหมายกระทรวง : ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
1 10 ก.ค. 62
ก.เวชกรรมสังคม
รณรงคหยอดโปลิโอ ครัง้ ที่ 1
โรงเรียนและชุมชน
2 24 ก.ค. 62
ก.สุขศึกษาและสหฯ
จัดรณรงคโรคเรื้อรังและการดูแล
รร.เดชะปตตนยานุกลู
สุขภาพตามสุขบัญญัติ
3 ก.ค.- ส.ค. 62 ก.เวชกรรมสังคม
รวมกับทีมสหวิชาชีพ จัดโครงการ
ชุมชนเขตรับผิดชอบ
สมารทคิดส :
4 25 ก.ค. 62
ก.ทันตกรรม
จัดกิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง ร.ร. เดชะปตตนยานุกูล
ร.ร. แหลมทองอุปถัมภ
5 26 ก.ค. 62 ณ ก.ทันตกรรม
อบรมแกนนํานักเรียน
6 26 ก.ค. 62 ณ ก.ทันตกรรม
ตรวจฟนนักเรียน
ร.ร. เทศบาล 2

ที่
7
8
9

รายการ
จัดกิจกรรมฟนสวยดวยมือแม
จัดกิจกรรมพฤติกรรมคิดบวกสรางสุข
รวมพิธีเปดคายพักพิงเพื่อการบําบัด
Camp 35 รุนที่ 3
10 ๒๔ ก.ค. ๖๒
ก.สุขศึกษา เภสัชกรรม จัดกิจกรรมรณรงคโรคเรื้อรังและการ
และจิตเวช
ดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ
วิสัยทัศนของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
1 10 ก.ค. 62
ก.จิตเวช
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูป วยที่มี
พฤติกรรมกาวราวรุนแรง
2 10 -12 ก.ค. 62 รพ.ปตตานี
รับการประเมินคุณภาพการพยาบาล
3 23 – 24 ก.ค.62 ก.การพยาบาล
จัดประชุมการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจํา (R2R)

4

วันที่จัด
31 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62
6 ส.ค. 62

หนวยงาน
ก.ทันตกรรม
ก.การพยาบาล
กลุมงานจิตเวช

จัดประชุมผูเ กี่ยวของ แผนพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ และการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดมาตรฐานโรงพยาบาลฯ
5 1 ส.ค. 62
ศูนยคุณภาพ
จัดประชุมเครือขาย QLN ปตตานี
ยะลา
6 18 ก.ค. 62
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนวิทยากร เรือ่ ง CPR ทบทวน
ความรูใหเจาหนาทีก่ ลุม งานรังสีวิทยา
7 25 ก.ค. 62
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนวิทยากร เรือ่ ง การเคลื่อนยาย
ผูปวย CPR ทบทวนความรูให
เจาหนาที่กลุมงานรังสีวิทยา
8 25 ก.ค. 62
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมซอมแผนเผชิญเหตุ กับ ฉก. 25
และ สภอ.เมือง
วิสัยทัศนของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
9 ๘ - ๙ ส.ค. ๖๒ ศูนยคุณภาพ
จัดอบรม Lean Concept
Application & Stimulation in
Healthcare
10
ศูนยแพทยชุมชน 2 ไดรับมอบของบริจาค จากมูลนิธิศิษย
จี้กงปตตานี เพื่อมอบใหผูปวยติด
เตียง
11 15 ก.ค. 62
ก.เวชกรรมสังคม
จัดกิจกรรมเสริมสรางเครือขายในการ
คนหา ติดตาม ดูแล ควบคุม กํากับ
การรักษาผูปวยวัณโรค ภายใตกลวิธี

สถานที่
หมายเหตุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หองไทรงาม
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดปตตานี
รร.เดชะปตตนยานุกลู
ร.ร.ซี.เอส.ปตตานี
หองไทรงาม
หองไทรงาม

ศูนยคุณภาพ

หองไทรงาม
ก.รังสีวิทยา
ก. รังสีวิทยา
จังหวัดปตตานี
ร.ร.ซี.เอส.ปตตานี
มูลนิธิศิษยจี้กงปตตานี
ต. สะบารัง อาเนาะรู
จะบังติกอ

DOTS
ที่
วันที่จัด
12 1 ส.ค. 62

หนวยงาน
ก.เวชกรรมสังคม

รายการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
ผูปวย HT DM ที่มีภาวะเสี่ยง
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

สถานที่
ณ กองสาธารณสุข

ประเมินการตั้งกลุมงานจิตเวชและยา
เสพติดใน รพ. ชุมชน
ประชุมสงมอบงาน PNC HEART
PATTANI และ SERVICE PLAN
HEART
ประชุมเครือขายฟนฟูสมรรถภาพ
จังหวัดปตตานี เพื่อการสงตอ/ฟนฟู

โรงพยาบาลชุมชน
8 แหง
หองราชาวดี

ประเมินการตั้งกลุมงานจิตเวชและยา
เสพติดใน รพ. ชุมชน
2 23 ก.ค. 62
ประชุมสงมอบงาน PNC HEART
PATTANI และ SERVICE PLAN
HEART
๓ ๒๔ ก.ค. ๖๒
ก.เวชกรรมฟนฟู
ประชุมเครือขายฟนฟูสมรรถภาพ
จังหวัดปตตานี เพื่อการสงตอ/ฟนฟู
พัฒนาหนวยงานและสงเสริมภาพลักษณโรงพยาบาล
๑ 25 ก.ค. 62
ผูบริหารและ จนท.
รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพือ่ เปน
โรงพยาบาลปตตานี
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
เนื่องในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒ 28 ก.ค. 62
ผูบริหารและ จนท.
รวมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
โรงพยาบาลปตตานี
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว
พัฒนาหนวยงานและสงเสริมภาพลักษณโรงพยาบาล
3 12 ส.ค. 62
ผูบริหารและ จนท.
รวมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
โรงพยาบาลปตตานี
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
4 ๘ ส.ค. ๖๒
ผูบริหารและ จนท.
Big Cleaning Day
โรงพยาบาลปตตานี

โรงพยาบาลชุมชน
8 แหง
หองราชาวดี

พัฒนา PCT & Service Plan
๑ 12 ก.ค. 62
ก.จิตเวช
2

23 ก.ค. 62

๓

๒๔ ก.ค. ๖๒

ก.เวชกรรมฟนฟู

พัฒนา PCT & Service Plan
๑ 12 ก.ค. 62
ก.จิตเวช

หองราชาวดี

หองราชาวดี
หองไทรงาม

อบจ./ลานวัฒนธรรม

อบจ./ลานวัฒนธรรม

โรงพยาบาลปตตานี

หมายเหตุ

ที่
วันที่จัด
หนวยงาน
รายการ
อัตลักษณของโรงพยาบาล: ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
1
แพทย
ใชเวลาวางชวยทําความสะอาด
โรงพยาบาล
กิจกรรมวิชาการ
1 22-24
กรกฎาคม
2562
2

3

คุณปยะพร แซอุย
คุณอรัชพร เกื้อเสง
คุณกัลยา ตั้งสิริวรกุล
คุณฮานีซะ เงินงาม
คุณมาเรียม

22-24
กรกฎาคม
2562

23-26
กรกฎาคม
2562
4 30 กรกฎาคม
2562
5 3-4 สิงหาคม
2562
เรื่องดีดี
1
2
3

ทพญ.เมฐิกา ลิขิตบุญ
ทันตแพทยชํานาญการ
พิเศษ
สรินธร วงศหยกสุริยา
คุณชนิสรา
คุณทะนงศักดิ์ สุไลมาน

สถานที่
โรงพยาบาลปตตานี

ประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
"Smart Person Smart IT
ของดีปฐมภูมิ" ประจําป 2562
ประชุมวิชาการงานประกันสังคม ป
2562

จังหวัดขอนแกน

ประชุมวิชาการทันตแพทย ป2562

จังหวัดภูเก็ต

ประชุมวิชาการ ระบบคิว MOPH ป กรุงเทพ
2562
การประชุมวิชาการปราศจากเชื้อ
จังหวัดสงขลา
2562
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปตตานีมอบ
ถุงผาสําหรับใสยาใหกับกลุม งาน
เภสัชกรรม
ไดรับมอบ
เจาของรานใบเงินบริจาคผาหม 50
ผืน เสื้อสําหรับผูป วย 30 ชุด

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนาบุคลากร รพ.ปตตานี ประจําเดือน กรกฎาคม 2562
จํานวนประชุมอบรม /รับนโยบาย
45 / 3 เรื่อง
๐ เชิญ/รวมประชุม
111 ราย
๐ คําสั่ง
- ราย
๐ สมัคร
8 ราย
จํานวนเจาหนาที่ประชุม/อบรม
119 ราย
จํานวน เงินคาใชจาย(เงินบํารุงโรงพยาบาล)
618,586 บาท / 82 ราย

หมายเหตุ

จํานวนเงินคาใชจาย(เงินผูจัด/พิเศษ )

-

บาท / 12 ราย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องทีท่ ุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวน
รวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสีย่ งสําคัญ งานประจําได
มาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
2. หัวหนามีหนาที่รบั ผิดชอบตอผลประกอบการ สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม
3. 12 นโยบายเรงดวนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ
3.1 แกไขปญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต
3.2 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
3.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
4.1 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ลดรายจาย เพิ่มรายได รางกายแข็งแรง ทํา
ใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการมีสุขภาพดี ดวยการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ยกระดับ
อสม. เปนนโยบายของรัฐบาล
4.2 ฐานขอมูลใหบูรณาการขามกระทรวงได และสามารถเขาถึงไดหลากหลายชองทาง
4.3 อาคารใหมทุกอาคารขอใหปรึกษามาทีก่ ระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการเพื่อขอ
พระราชทานนาม
4.4 หนวยบริการ ประชาชนที่มารับบริการตองไดพบแพทย ทําสิ่งทีป่ ระชาชนไดประโยชน ทํา
one stop service เจาหนาที่ตองมีความสุข
4.5 บริหารการเงิน คือการบริหารกระแสเงิน ไมใชใหมเี งินเก็บมาก
4.6 อยาลืมกัญชาเพื่อการรักษา
5. นายสาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
5.1 นโยบายเนนการออกกําลังกาย ลดการเจ็บปวยที่ไมจาํ เปน พัฒนาระบบสารธารณสุขทั้ง
ระบบ การใชเทคโนโลยี
5.1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจราชการเขต 12 ณ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
6 นพ.รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12
6.1 งานวิชาการเขต 12 จัดวันที่ 14 – 16 ส.ค. 62 ณ โรงแรมลีกาเดนหาดใหญ ของที่
ระลึกสําหรับผูเ กษียณ ใหเฉพาะผูทรี่ วมงานเทานั้น
6.2 งาน HA IT เขตจะมาประเมินโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 28 ส.ค. 62

6.3 รายจายประจําของโรงพยาบาลปตตานี จายไดต่ํากวาเปาหมาย
7 นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
7.1 นโยบายของผูวาเนน 4 เรื่อง คือ ขจัดภัยยาเสพติด , เสริมสรางเศรษฐกิจ ,ดูแลบานใหนา
อยู และเชิดชูคนดี โดยนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุกหนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน
7.2 การจัดซื้อจัดจาง สามารถเปดเผยและตรวจสอบได กรณีใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตองตอบ 2
คําถาม คือทําไมตองซื้อจากรานนี้ และทําไมตองซื้อราคานี้ ตองมีอางอิงดวย
7.3 ใหทําแผนปงบประมาณ 2563 ใหแลวเสร็จ หากตองกันงบประมาณที่ใชเหลือ่ มป ตอง
ทําใหเสร็จกอนเดือนกันยายน 2562
8 โรงพยาบาลปตตานี
8.1 กรณีพยาบาลวิชาชีพลาออก แลวตอมาหลังขบวนการลาออกเสร็จสิ้นแลวสักระยะ เปลี่ยน
ใจตองการกลับเขามารับราชการใหม
8.2 ลาออกโดยหัวหนาเห็นชอบ งานไมเสียหาย
8.3 ลาออกตามระเบียบหลังลาออกทางโรงพยาบาลจะตองสงตําแหนงคืนกระทรวง
สาธารณสุข ทางกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตําแหนงไปใหหนวยงานที่ยงั ขาดอัตรากําลังนั้นๆอยูส วน
หนวยงานที่ไดรบั ตําแหนงตามอัตรากําลังวาง ใหดําเนินการตามระเบียบ กรณีนี้ กระทรวงสาธารณสุขยึด
ตําแหนงคืนไปแลว จะดําเนินการขอกลับเขารับราชการตามตองการไมได
8.4 วิชาชีพที่บรรจุมากกวา 80% ไดแก ทันตกรรม พยาบาลวิชาชีพ
8.5 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ณ ปจจุบัน โรงพยาบาลปตตานียังไมมีอัตราวางที่สามารถบรรจุ
เพิ่มได
8.6 ผูตองการลาออก และหัวหนาทุกหนวยงาน
8.7 คิดวางแผนใหรอบคอบกอนลาออก
8.8 เมื่อคําสั่งลาออกมีผลแลว ในกลุมวิชาชีพที่บรรจุไวมากกวา 70% ตําแหนงจะถูกกระทรวง
สาธารณสุขจะสงวนไวบรรจุ ณ หนวยบริการอื่นตําแหนงทีข่ าดไป ไมสามารถบรรจุได ยกเวนกรณีมีคุณสมบัติ
พิเศษที่โรงพยาบาลปตตานีขาดและตองการกลับมาบรรจุใหมอาจทําไดในกรณีมีคุณสมบัติพิเศษทีร่ าชการขาด
และตองการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 7/256๒
ประจํ าเดือ น กรกฎาคม 2562 เมื่ อ วันอัง คารที่ 9 กรกฎาคม 256๒ ขอให ผู เขาร วมประชุม พิ จ ารณา
รายงานการประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
ที่ สถานะการเงิน
เงินฝากธนาคาร (จํานวน)
1 เงินบํารุง
163,580,693.56
2 เงินปกส.
12,698,561.98
3 เงินตางดาว
19,180,587.95
4 เงินบริจาค
102,906,512.61
4 เงินฝากอื่นๆ (EMS,บริจาค,ฯลฯ)
32,347,328.98
รายละเอียดรอจายเงินบํารุงในเดือนสิงหาคม 2562
เงินบํารุง ณ กรกฏาคม 62
จาย เจาหนี้การคา รวม
20,192,888.16
คาสาธารณูปโภค
1,587,912.88
คาตอบแทนเจาหนาที่
6,109,194.50
เงินเดือนลูกจางชั่วคราว
4,178,903.00
เงินเดือนจางเหมา
819,880.00
คาตอบแทน ฉ. 10-3เดือน
5,010,000.00
คาตอบแทน ฉ. 11-3เดือน
11,445,397.10
คาตอบแทน ฉ. 12-4เดือน
10,574,293.00
คงเหลือ

163,580,693.56

59,918,468.64
103,662,224.92

ลูกหนีเ้ งินยืม เงินบํารุง
• ลูกหนีเ้ งินยืมเงินบํารุง ณ 31 กรกฏาคม 62
• คงเหลือ 1,275,960 บาท
• ครบกําหนด 103,550 บาท
• ยังไมครบกําหนด 1,172,410
3.1.2 เงินบริจาคสรางตึกพิเศษ ระหวางป 2553 – 2561
วัตถุประสงค
รายรับ
รายจาย
คงเหลือ
19,127,400 10,205,190.50 8,922,209.50
วัตถุประสงคเพื่อตึกพิเศษหองพิเศษ
- 8,357,475.67
วัตถุประสงคเพื่อซื้อวัสดุทางการแพทย/อื่น 8,357,475.67
27,484,875.67 10,205,190.50 17,279,685.17
รวม

3.2 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
3.2.1 ชารตที่สรุปชาเกิน 15 วัน ป 2562
ศัลยกรรม
กระดูก

สูต-ิ นรีเวช

กุมารฯ

โสต ศอ
นาสิก

จักษุ

เดือน

อายุรฯ

ศัลยกรรม

พ.ค.62

29.65
(169/570)

13.93
(68/488)

9.80
22.88
(5/51) (157/686)

4.14
(22/531)

0.00
62

8.00
(2/25)

มิ.ย.62

17.51
(43/668)

17
(89/527)

10.86
(5/46)

8
(52/656)

12.71
(67/527)

1.47
(1/68)

8
(2/25)

ก.ค.62

15.54
(110/708)

11.62
(58/499)

12.24
(6/49)

9.30
(64/688)

4.07
(27/663)

1.11
(1/90)

7.14
(2/28)

สิทธิ

3.2.2 สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน กรกฎาคม 2562
ยอดคาง
เรียกเก็บ
ชดเชย/เงินโอน
(เดือน มิ.ย.62)
(บาท)
(บาท)

UC
ผป.ใน

35,203,634.00

UC A/E
ผป.นอก

สวนตาง
(บาท)

คงคาง
(บาท)

25,117,449.00 -10,086,185.00

354,532.75

309,433.68

35,456,707.00

2,566,833.00

1,809,417.00

อปท.
ผป.ใน

136,899.26

965,571.50

807,256.03
(585,872.32)

อปท.
ผป.นอก

268,901.25

741,451.00

395,421.25

614,931.00

เบิกตนสังกัด

1,724,959.00

449,658.00

139,798.00

2,034,819.00

จายตรง
ผป.ใน

6,755,459.83

6,920,757.00

6,440,888.97
(6,755,459.83)

จายตรง

3,223,249.75

7,642,488.75

7,149,043.75

UC (รพช.)
ผป.นอก

-45,099.07
36,214,123.00
-158,315.47

-479,868.03

358,282.97

6,440,888.97
3,716,694.75

ผป.นอก
พรบ.รถ

1,865,280.00

1,454,977.00

2,668,596.00

651,661.00

ประกันสังคม

5,038,602.00

736,086.00

694,301.00

5,080,387.00

54,470,058.09

57,035,989.00

รวมเดือน
ก.ค.62
เดือน

45,624,791.83 -10,769,467.57

55,111,787.69

3.2.3 เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย ป 2562
UC
จายตรง
อปท.

พ.ค.62

-4,209

-1,537

-556

มิ.ย.62

-4,032

-1,351

3,699

ก.ค.62

-4,654

-1,818

-4,523

3.2 ศูนยคุณภาพ (HA)
-โรงพยาบาลป ตตานีมีก ารกําหนดการปฏิบั ติงานไวดังนี้ คือ เรียมความพรอมรับการตรวจเช
เยี่ ย มเฝ า ระวัง HA ในเดื อ นมกราคม 2562 เดื อ นกั น ยายน 2562 สั ป ดาห ที่ 1 และ2 สรุ ป รายงาน
ความกาวหนาตามขอเสนอแนะครั้งที่ 1 และนําเสนอความกาวหนาทุกทีม ในสัปดาหที่ 3 พาเรียนรูการเขียน
รายงานภาพรวม สั ป ดาห ที่ 4 ราบงานผลการสํ ารวจบรรยากาศการพั ฒ นา, ตุล าคม 2562 ส ง รายงาน
ความกาวหนาตามขอเสนอแนะ กําหนด KPI ระดับโรงพยาบาล สํารวจความตองการใชขอมูลสารสนเทศ(IT)
KM “One unit One lean” ครั้งที่ 1 OP/IP Voice สํารวจความตองการลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย , เดือ น
พฤศจิกายน2562 ทีมคุณภาพประเมินตนเองเขียน SAR 2018 Scoring Guideline HA Standard 2018
กิจกรรม Empowerment “อบรม Thinking Design” , เดือนธันวาคม 2562 สรุปรายงานความกาวหนา
ตามขอเสนอแนะ ครั้งที่ 2 นําเสนอความกาวหนาทุกทีม กิจกรรม “ประกวด 5 ส.” สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สรางนิสัย ,เดือนมกราคม 2563 เตรียมงานนําเสนอ “เยี่ยมเฝาระวังจากสรพ.” นําเสนอผลงาน
ทีมคุณภาพ เตรียมความพรอมรับเยี่ยมเฝาระวัง รับการเยี่ยมเฝาระวังจากสรพ.
-โรงพยาบาลปตตานีจะตองดําเนินการตอไป คือการเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวังใน
ระยะเวลา 1 ป 6 เดือ น แผนการเยี่ยมจากสรพ. เดือน กุมภาพันธ 2563 : สรพ.จะสงมาประมาณเดือ น
กั น ยายน 2562 เอกสารที่ ต อ งจั ด ส ง สรพ 1. Hospital profile 2. รายงานความก าวหน า 3. ผลการ
ดําเนินงาน Part IV ระยะเวลาการเยี่ยมจํานวน 1 วัน ผูเยี่ยมจํานวน 2 ทาน คาใชจาย (Man day 18,000
บาท/คน)
3.3 สรุปแผนปงบประมาณ 2558-2562
3.3.1 แผนเงินบํารุงป 2561
รายการ
ครุภัณฑการแพทย 18 รายการ

จํานวน
18*

งบรวม
หมายเหตุ
10,375,000 ราง TOR ในระบบ e-GP

ปรับปรุงสิ่งกอสราง

13

4,856,300 ผูรับจางประสงคจะดําเนินการตอและยอมรับในคาปรับ

3.3.2 แผนเงิ น บํ ารุ ง ป 2562ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ก อ สร างยกรายการมาจากป 61 จํ านวน
4 รายการ (840,000 บาท)
ที

รายการ

หนวยงาน จํานวน ราคา/หนวย

1 ปรับปรุงหองน้ําชายและหญิง

SICU

2

2 ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

NICU

2

3 ปรับปรุงหองศูนยเครื่องมือแพทย บริหาร

1

4

ทาสีภายนอกอาคาร
บริหาร
เอนกประสงค
3.3.3 เงินงบประมาณประจําป 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ครุภัณฑการแพทย

สิ่งกอสราง

รายการ รวมงบ รายการ รวมงบ

รวม

หมายเหตุ

รายการที่ 1 : สงมอบ + ตรวจรับ
500,000 13 ส.ค. 62
รายการที่ 2 : ผูรับจางเสนอราคา
50,000 100,000 รายการที่ 3 : ลงนามสัญญาจาง 7
ส.ค. 62 + กําหนดสงมอบ 6 ก.ย.
90,000 90,000 62
รายการที่ 4 : เสร็จแลว 100 %
150,000

ส.ค. 62

ก.แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางคนใหมีสุขภาวะที่ดี
1

โครงการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ
5
(รายการงบ SP
เดิม) (วิธีคัดเลือก)

2

โครงการพัฒนา
ระบบบริการปฐม
5
ภูมิ
(วิธีคัดเลือก)

4,420,000

แลวเสร็จ 100%

4,430,000

พัสดุทําเรื่องเรงรัดการสงมอบและ
ใหบริษทั ชี้แจงเหตุผลของการสงมอบลาชา
เสนอ สสจ. 9 ส.ค. 62
และบริษัทยินยอมจายคาปรับ + สงมอบ 16 ส.ค.
62

ข.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3 กิจกรรม : พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน + สงตอภาคใต

ชายแดน

3.1

3.2

3.3

4

ที่
1

ครุภัณฑการแพทย
10 18,540,200
(วิธีคัดเลือก)

รอเบิกจาย
รอสงการเงิน

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ (วิธี
2 4,000,000
คัดเลือก)
ปรับปรุงหองผาตัด
เปนระบบ
4 หอง 28,000,000
Laminar air flow
(วิธีเจาะจง)
กิจกรรม :
พัฒนาการบริการ
แพทยแผนไทยของ
1 หลัง 12,403,500
ภาคใตชายแดน
(วิธีคัดเลือก)
3.3.4 งบคาเสื่อม 70%ปงบประมาณ 2562
รายการ
หนวยงาน จํานวน
ราคา
เครื่องชวยหายใจ
สําหรับ
ทารกแรกเกิด

NICU

1

2

เครื่องลางกลองสอง
ตรวจอัตโนมัติ

OR

1

1,700,000

3

เครื่องเอกซเรยทั่วไป
ขนาด
ไมนอยกวา 1000 mA
แบบแขวนเพดาน
ดิจิตอล 2 จอรับภาพ

รังสีวิทยา

1

9,630,000

แลวเสร็จ 100%

ดําเนินการในงวดที่ 2
(32% ของงานทั้งหมด)

แกไขสัญญาเสาเข็ม
อยูในขั้นตอนตรวจสอบสัญญา
และรอลงนาม (8 ส.ค. 62)

ส.ค. 62

700,000
- 31 ก.ค. 62 ประกาศผูชนะ
- 9 ส.ค. 62 สงหนังสือแจงผล
การระงับการทําสัญญาตาม
แบบ อท.1 ใหผูยื่นอุทรณ
(บริษัทไทยริชฯ)
สงเรื่องใหกรรมการพิจารณา
อุทรณ

4

เครื่องนึง่ ฆา
เชื้อจุลินทรียดวยไอน้ํา
ระบบอัตโนมัติขนาด
ไมนอยกวา
850 ลิตร (Pre – Post
vac)
หองนึง่ ทรงสีเ่ หลี่ยม
ชนิด 1 ประตู

จายกลาง

รวมเงิน

1

2,474,735.18

14,504,735.18

3.3.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 (รวม 16,568,000 บาท)
ที่
รายการ
1 ครุภัณฑสํานักงาน OPD

จํานวน
2

2

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3

ครุภัณฑการแพทย

2โครงการ
6รายการ
6

4
5
6

ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา
ครุภัณฑไฟฟา

3
11
1 รายการ

จํานวนเงิน
หมายเหตุ
2,300,000 1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ (รอสงมอบ)
2. ยูนิตทําฟน (เรียกทําสัญญาหลังวันที่20ส.ค.62)
2,653,000 3. โคมไฟผาตัด (ประกาศผูชนะ)
4. ตูแชแข็งพลาสมาสด (ประกาศผูชนะ)
2,750,000 5. เครื่องบริหารขอเขาฯ (เสนอรายงานคุณลักษณะ
เฉพาะ)
6. เตียงตรวจโรคทั่วไป (ผูเสนอราคาขอเปลี่ยนสเปค)
2,445,000
14,512,500
6,420,000 สสจ. สงหนังสือขออนุมัติปลัดกระทรวงฯ ให รพ.
กลับมาแกไข

3.4 แผนยุทธศาสตร ป 2562
แผนยุ ท ธศาสตร ป 2562 โรงพยาบาลป ต ตานี ยึ ด ตามหลั ก เป า หมายของกระทรวง
สาธารณสุข วิสัยทัศนของโรงพยาบาล คานิยมของโรงพยาบาลและอัตลักษณของโรงพยาบาล มีการวิเคราะห
SWOT ของโรงพยาบาล สรุปรายงานแผนงานโครงการกิจกรรมป 2562 มีทั้งหมด 83 โครงการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 72 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ ยกเลิกโครงการ 7 โครงการ เบิกจายโครงการโดย
ใชเงินบํารุงทั้งสิ้น 10,238,345 บาท
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ผูรับผิดชอบกลุม
งานเวชกรรมสังคม ติดตาม KPI พรส.ติดตามโครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ อัตราสวนการตายมารดา,
0-5 ป ผานเกณฑ smart kids และ NCD Clinic Plus ระดับดี

กลยุทธที่ 1 ประชาชนทุกลุม วัยไดรับสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (8 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 ปองกันควบคุมโรค ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (3 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 มีภาคเครือขายและชุมชนมีสวนรวม (9 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ ผูรับผิดชอบ พรส./การพยาบาล ติดตาม KPI พรส.ติดตาม
โครงการ โครงการที่ ไม ผานเกณฑ คือ RDU ผูป วยนอกไดรั บ บริก ารดวยแพทยแผนไทย/แพทยท างเลื อ ก,
ความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและพัฒนาระบบ Fast tact
กลยุทธที่ 1 ระบบริการ ทุกระดับลอดคลองกับ Service plan เชื่อมโยงเครือขายอยางไร
รอยตอ (21 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 การแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ (7 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 ลดขั้นตอนและการสูญเปลาอยางมีประสิทธิภาพ (14 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลลากรเปนเลิศ ผูรบั ผิดชอบ การพยาบาล ติดตาม KPI พรส.ติดตาม
โครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ รพ.ติดดาว, รพ.ผานองคกรแหงความสุข, บุคลากรไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลังคนของทุกหนวยงาน (7 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะใหสอดคลองกับ Service plan (2 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 บุคลากรใหมีคุณลักษณะตาม M O P H (9 โครงการ)
กลยุทธที่ 4 บุคลากรใหมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม (1 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล ผูรับผิดชอบ บริหาร/ITติดตาม KPI พรส.
ติดตามโครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ Green & Clean ผานระดับดีมาก plus และผานคุณภาพบัญ ชี
ระดับ A
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (3 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 ระบบบริการจัดการดวยการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ (1 โครงการ)
กลยุท ธที่ 3 ระบบสารสนเทศฮารด แวร, ซอฟแวร เชื่อ มโยงโรงพยาบาลและเครื อ ขาย
ภายใน/ภายนอกพื้นที่ (1 โครงการ)
กลยุทธที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม พัฒนาโครางสรางพื้นฐานและเครื่องมือโดยไดรับ
การบํารุงรักษาตามมาตรฐาน (8 โครงการ)
กลยุทธที่ 5 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ (1 โครงการ)
3.4.1 ติดความก าวหนาแผนโครงการ/ตัวชี้วัด (แผนยุท ธศาสตร ) ที่ ไม ผานในป
256๒ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริม สุขภาพ ปองกั นโรคและคุมครองผู บริโภคเปนเลิศ (PP&P) มี 3
ตัวชี้วัด ไดแก 1.อัตราสวนการตายมารดา 2.เด็ก 0-5 ป เขตเทศบาลเมือง ผานเกณฑ SMART KIDS ทั้ง 4
ดาน 3.อํ าเภอผานเกณฑ ประเมิ นการพั ฒ นาคุณ ภาพ NCD Clinic Plus ระดับ ดี ยุท ธศาสตร ที่ 2 ดาน
บริก ารเป นเลิ ศ (Service Excellence) มี 4 ตัวชี้วัดไดแก 1.อั ตราการเสียชีวิตของผูเจ็ บป วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 ชม. 2. 5.Stroke-door to OR time ภายใน 90 นาที 3. Stroke-door to rTPA นอยกวา 60
นาที 4.อั ตราความสําเร็จการรักษาผูป วยวัณโรครายใหม ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People
Excellence) มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก บุคลากร รพ.กลุมเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนกลุมปกติ
3.4.2 ปฏิทินจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2563 โดยมีการทํายุทธศาสตร ป 2563
และในแตล ะยุทธศาสตรมี ผูรั บผิ ดชอบ ดังนี้ ยุท ธศาสตร1 ดานสงเสริมสุ ขภาพปอ งกั นโรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) ผูเกี่ยวของ ไดแก กลุมงานเวชกรรม

สังคม/กลุมงานทันตกรรม/กลุมงานการพยาบาล และอื่นๆ ผูรับผิดชอบ คือ นายแพทยพรชัย ยุทธศาสตร 2
ดานบริ การเป นเลิ ศ (Service Excellence) ผูเกี่ ยวขอ ง ไดแก ที ม PCT /NSO /องคก รแพทย/ศูนยแพทย
ผูรั บ ผิดชอบ คือ ที ม PCT /NSO ยุท ธศาสตร 3 ดานบุ คลากรเป นเลิศ (People Excellence) ผูเกี่ ยวขอ ง
ไดแก ทีม HRD /NSO/หนวยงานเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ คือ ทีม HRD /NSO ยุทธศาสตร4 บริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิ บ าล (Govermance Excellence) ผู เกี่ ยวข อ ง ได แก ที ม บริ ห าร /การเงิ น/พั ส ดุ /IT และมี
ผูรับผิดชอบ คือ ทีมบริหาร
3.4.3 ติดตามการทําแผนยุทธศาสตร ในป 2563
1. กําหนดสงแผนยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ใหหนวยงานพิมพมาใน
แบบฟอรม
2. จัดพิมพแผนยุทธศาสตร ป 2563 แลวเสร็จ 20 ก.ย. 2562
3. นําเสนอแผนยุทธศาสตร ป 2563 ในวันที่ 26 กันยายน 2562
3.5 งานทรัพยากรบุคคล ติดตามประเมินความดีความชอบ แจงสงแบบฟอรมประเมินความดี
ความชอบรอบ ตุลาคม ๒๕๖๒ทั้ง ๕ ประเภทการจาง ไดแก(ขาราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข, ลูกจางชั่วคราว, ลูกจางประจํา)ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
3.5.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข HROPS-Non-HR
สป. เปดการใชงานระบบ HROPS-NonHR สําหรับ บุคลากรในสังกัด เพื่อให สามารถตรวจสอบขอมูลสวนตัว
และขอมูลอื่นๆ ของตนเองได (ทัง้ ๕ ประเภทการจาง) แตการใชงานระบบฯ ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ขอมูล (พรบ.คอมฯ)**
3.5.2 คูมือที่ แจงเวียนใหแตละกลุมงาน ไดแก คูมือการสมัครเขาใชงานคูมือการแกปญหา
กรณีลมื รหัสผาน คูมือการใชงาน คูมือการดูหนังสือแจงผลเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะขาราชการ)
3.6 นิติกร
3.6.1 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ฉบับที่2 พ.ศ.2560 มาตรา 14 (1) นําเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่บิดเบือนหรือปลอมไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอัน
เปนเท็จโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน ซึ่งมิใชความผิดทางอาญา มาตรา 14 (5) เผยแพร
หรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตามที่บิดเบือนปลอม หรือขอมูล
คอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอยกเวน ถาเปนการกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึง่ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน
60,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และเปนความผิดอันยอมความได
3.6.2 กฎหมายอาญา มาตรา 328 ความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท
3.7 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ คําติชม
ลําดับ

วันที่เกิดเหตุ หนวยงานที่เกิดเหตุ

รายละเอียด

ระดับ

ชองทาง

ทีม

RM code การตอบสนองขอ
รองเรียน

1

24 ก.ค 62

พิเศษศัลยรัศมิ์/
บริหารทั่วไป

อยากใหทางโรงพยาบาลมี
นโยบาย ปรับผูทสี่ ูบบุหรีอ่ ยาง
จริงจัง ผมอยูหอง 7602…..คน
หอง 7603 ตึกพิเศษศัลยรัศมิ์ สูบ
บุหรี่ทรี่ ะเบียงทุกวัน แจงพยาบาล
แลว พยาบาลเตือนแลว วันนี้แจง
ผูชวย พอผูชวยเขาไปถาม เขา
บอกวาไมไดสูบ สงสัยกลิ่นมา
จากทีอ่ ื่น…..ร.พ.เปนหนวยงานรัฐ
ตองเปนพื้นทีป่ ลอดบุหรี่ตาม มีน
โนบายปรับผูส ูบบุหรี่ในพื้นที่
สาธารณะ ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อใช
นโยบายนี้อยางจริงจัง ปฏิบัตติ าม
กฏหมาย มิเชนนั้น ร.พ.อาจมี
ความผิดฐานละเวนการปฏิบัติ
หนาที่

1

Facebook บริหาร
ทั่วไป/
ENV

สถานที่

2

23 ก.ค 62

OPD/หอง LAB

1

ตูรองเรียน

NSO/
งาน
พยาธิ

ระบบ
บริการ

3

23 ก.ค 62

OPD/หอง LAB

มาตรวจ 25/6/62 แลวนัดมา
ฟงผลวันที่ 23/7/62 รออยู
นานมาก พยาบาลตองตามที่
หองแลปหลายครั้ง มาตั้งแต
8.00 น. จน 11.00 น. ยังไม
ไดผล
หมอนัดมาฟงผล 23/7/62 แต
ผลยังไมมา พยาบาลตามหลาย
ครั้งก็ยังไมได

1

ตูรองเรียน

NSO/
งาน
พยาธิ

ระบบ
บริการ

ทาง ENV กําลัง
ดําเนินการ : ใน
สวนมาตรการทาง
กฏหมาย คงตอง
ประสานตํารวจ
เพื่อเปรียบเทียบ
ปรับ.........ตาม
พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ
2560 มาตรา 46
ใหผูดําเนินการมี
หนาที่
ประชาสัมพันธ
หรือแจงเตือนวา
สถานที่นั้นเปน
เชตปลอดบุหรี่
และควบคุมดูแล
หามปรามหรือ
ดําเนินการอื่นใด
เพื่อไมใหสูบบุหรี่
ในเขตปลอด
บุหรี่….. ขณะนี้
กําลังเพิ่มปาย…
หรืออาจตองมี
คําสั่งแตงตั้งเจา
พนักงานเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่จับ
ปรับตาม พรบ.
ตองมีตํารวจรวม
ดวย โดยตองแจง
วันเวลาที่จะเริ่ม
ปรับจับจริง
ลวงหนา...อาจเริ่ม
ไดในเดือนหนา

4

12 ก.ค 62

OPD/หอง LAB

5

19 มิ.ย 62

องคกรแพทย

ลําดับ

วันที่เกิดเหตุ หนวยงานที่เกิดเหตุ

10.30 น. มาฟงผล lab ที่เจาะ
เมื่อวาน ยื่นบัตรนัดแลว ซัก
ประวัติแลว แตนองที่ลงประวัติ
ไมไดปอนขอมูล กลับใสบัตร
นัดในลิ้นชัก เวลาลวงเลยเปน
ชั่วโมงกวา พอไปถามพบวา
บัตรนัดยังอยูในลิ้นชัก แต จน
ท.บอกวา รอผล lab แตดิฉัน
คิดวาผลนาจะออกแลวเพราะ
เจาะตั้งแตเมื่อวาน
เคสยื่น ม.41

1

ตูรองเรียน

NSO/
งาน
พยาธิ

ระบบ
บริการ

G

ศูนย
รองเรียน

MSO

การดูแล
รักษา

รายละเอียด

ระดับ ชองทาง

ทีมไกลเกลี่ยเขา
ชี้แจงทําความ
เขาใจกับผูปวย
และญาติ สงตอไป
รักษา รพ.มอ./
ยื่น ม.41

ทีม

RM code

ทันตกรรม

ระบบบริการ

1

11 ก.ค 62

ทันตกรรม

หองฟนนัดผูปวยผาฟนคุดในวันที่ 11
ก.ค 62 พอถึงวันที่ 11 ก.ค 62 หองฟน
โทรมาขอเปลี่ยนวันนัดเนื่องจากแพทย
ติดประชุม แตติดตอไมไดเนื่องจากผูปวย
เปลี่ยนเบอร ผูปวยจึงมาตามนัดเดิม
หองฟนแจงวานัดใหมวันที่ 21 ส.ค 62
แตผูปวยไมสามารถมาไดเนื่องจากเปด
เทอม .... ตองการใหปรับปรุงการนัดให
ตรงเวลา

1

ศูนยรับ
เรื่อง
รองเรียน

2

ไมระบุ

นรีเวชกรรม

พยาบาลพูดจาไมนาฟงกับคนไขสูงอายุ ควร
ปรับปรุงดวยนะคะ

1

พฤติกรรมบริการ

3

2-ก.ค.-62

หองยานอก

1

4

3-ก.ค.-62

หองยานอก

12.00 น. (วันอังคาร) หองจายยาชอง 34
เปดชองจายยาเพียง 1 ชอง คนปวยมารอ
กันมาก อยากใหเปด 3 ชอง จะไดเพิ่มความ
รวดเร็ว
13.00 น. ขอเสนอใหเปดชองจายยา
มากกวา 1 ชอง ในชวงที่คนไขเยอะ

ตูรับ
NSO
เรื่อง
รองเรียน
ตูรับ
เภสัชกรรม
เรื่อง
รองเรียน

ระบบบริการ

5

3-ก.ค.-62

OPD/ER

ขอเสนอใหจัดที่นั่งรอหอง ER แยกจากจุด
แยกโรคผูปวยวัณโรค เนื่องจากในวันนี้
ผูปวยวัณโรคมานั่งรวมกับคนไขทั่วไปซึง่ ไม
เหมาะสม อีกทัง้ พยาบาลไมไดใส mask ให
ผูปวย (คนไขทั่วไปจะไมทราบวาคนไขวัณ
โรคอยูในระยะแพรเชื้อหรือไม)

1

ตูรับ
เภสัชกรรม
เรื่อง
รองเรียน
ตูรับ
NSO
เรื่อง
รองเรียน

1

ระบบบริการ

สถานที่รอตรวจ

6

ไมระบุ

บริหารทั่วไป

9.30 น. ที่ OPD ตรงโตะ 7 จุดซักประวัติ
และ โตะ 0 เหม็นควันบุหรี่เนื่องจาก มีญาติ
คนไขนั่งสูบบุหรี่ที่สวนหยอมและใตตนไม
แนะนําใหวางปายหามสูบบุหรี่โซนหนา ร.พ.

1

ตูรับ
เรื่อง
รองเรียน

7

12 ก.ค 62

OPD

13.12 น. โตะ 7 จุดซักประวัติ ไมมีพยาบาล
อยู รอนานมาก

1

พฤติกรรมบริการ

8

5 ก.ค 62

ER/ องคกรแพทย

1

9

ไมระบุ

ER/ องคกรแพทย

00.21 น. การพูดจาใหคาํ แนะนํากับผูปวย
ควรใชคําที่สุภาพนุมนวล และภาษาเขาใจ
งาย เพื่อใหผปู วยเขาใจ อยาลืมวาผูปวย
ไมไดเรียนหมอมา
ควรปรับปรุงการพูดจากับญาติผปู วย ใช
คําพูดใหสภุ าพ รูวาทํางานเหนื่อย

ตูรับ
NSO
เรื่อง
รองเรียน
ตูรับ NSO/MSO
เรื่อง
รองเรียน

พฤติกรรมบริการ

10

ไมระบุ

ER/ องคกรแพทย

กรณีผปู วยพนยาตามนัด อยากใหนัดใหมา
พนยาในเวลาราชการ เหมือนนัดมาฉีดยา
เพราะถามาพนในเวรบายจะรอนานเพราะ
อัตรากําลังเวรนอยกวา ตองดูแลเคสฉุกเฉิน
กอน

1

ตูรับ NSO/MSO
เรื่อง
รองเรียน
ตูรับ NSO/MSO
เรื่อง
รองเรียน

11

18 ก.ค 62

องคกรแพทย

อยากใหแพทยออกตรวจที่ OPD ไมเกิน
9.00 น.

1

ตู
รองเรียน

MSO

พฤติกรรมบริการ

12

26 ก.ค 62

OPD

6.00 น. มีคนมาจองคิวโดยวางของบน
เกาอี้ที่มีหมายเลข แลวคอยกลับมาตอน
ใกลเวลาที่พยาบาลเรียกรับคิว ซึ่งผมไม
เห็นดวยกับการทําเชนนี้ ขอเสนอไมให
ทําแบบนี้

1

ตูรับ
เรื่อง
รองเรียน

NSO

ระบบบริการ

ชองทาง

ทีม

RM code

NSO/MSO

พฤติกรรมบริการ

ลําดับ

วันที่เกิดเหตุ หนวยงานที่เกิดเหตุ

1

ไมระบุ

2

6 ก.ค 62

3

ไมระบุ

1

รายละเอียด

บริหาร
ทั่วไป

ER/ องคกรแพทย

การตรวจโรคอยางละเอียดดี ใหคําปรึกษา
แนะนําดี

ตูรองเรียน

ER/ แผนกรังสี/
องคกรแพทย

คนไขวูบกะทันหัน โทรเรียกรถฉุกเฉิน ร.พ.มา
รับภายใน 3 นาที ถึง ร.พ.ประมาณ 3 ทุม หอง
ฉุกเฉินดูแลดีมาก ได x-ray สมองภายใน 30
นาที แพทยมาถึงทันที คนไขไดรับการดูแล
อยางดีมาก ผมรูสึกประทับใจในการปฏิบัติงาน
ของแพทย พยาบาล และเจาหนาทีท่ ุกคนมาก

ตูรองเรียน NSO/MSO/
แผนกรังสี

ตึกมูลนิธิ

พยาบาลดูแลเอาใจใสคนไขอยางดี อัธยาศัย
ตูรองเรียน
นารักทุกคน แมบานหรือผูชวยก็นารักมาก เขา
มาทําความสะอาดทุกวัน พูดคุยดวยวาจาสุภาพ
เรียบรอยเปนกันเอง ขอชมเชยทุกทาน มีความ
อดทน ขยัน มุงมั่นในการทํางาน

NSO

สถานที่

พฤติกรรมบริการ

ระบบบริการ

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา

4

5 ก.ค 62

ตึกมูลนิธิ

ประทับใจการใหบริการและการดูแลอํานวย
ความสะดวก ตลอดการเขารักษาที่ตึกเจาแมฯ

ตูรองเรียน

NSO

การดูแลรักษา

5

11 ก.ค 62

พิเศษอายุรฉัฐ/
องคกรแพทย

แพทย พยาบาล ดูแลเอาใจใสผูปวยอยางดีมาก

ตูรองเรียน

NSO/MSO

การดูแลรักษา

6

ไมระบุ

อายุรกรรมหญิง

พยาบาลดูแลเอาใจใสดีมาก

google

NSO

การดูแลรักษา

ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวนิกขนิภา ขาวผอง

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางรอมือเลาะ หะยีเด

ผูตรวจรายงานการประชุม

