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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 4/๒๕๖1 วันอังคารที่ 17 เมษายน ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนที่ผานมา และการแสดงความยินดีกับคุณจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดนระดับประเทศป 2560 และคุณอรัญญา จันทรพาหา ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือน
ดีเดนป 2560 ระดับจังหวัดปตตานี
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หนาที่ ของผูบ ริหาร รับ ผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสั ยทัศน พัฒ นาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
3. จากปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ติดตามทุ กเดือน คือ ความก าวหนางบฯ การเงิน/การคลั งของหนวยบริการ
มหกรรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 18-21 กค.61
4. จากผูตรวจราชการเขตฯ ติดตามทุกเดือน ลงเยี่ยมจ.ยะลาและปตตานีโดยไมแจงลวงหนา และกวดขันเรื่อ ง
ระเบียบวินัยของเจาหนาที่ราชการทุกคน และมหกรรมวิชาการเขต 12 ป 2561 วันที่ 22-24 สค.61 ณ มศว.พัทลุง
และผูตรวจราชการรอบที่ 2 /2561 24-26 กค.61 เตรียมขอมูลใหพรอม
5. ชมรม รพท./รพศ. แพทยใชทุน การโยกยายขาราชการ การจัดซื้อเวชภัณฑ และกรมวิทยาศาสตร ตรวจยีนการ
แพยา 1000 บาท/ราย (เบิกจก สปสช.ได)
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ พชอ.โดยใหนายอําเภอเปนประธาน คณะทํางาน พชอ. มี 21 คน คือ นายอําเภอเปน
ประธาน ภาครัช 6 ภาคเอกชน 6 ประชาชน 7
7. รพ.ปตตานี แพทยอาสาดูแลเรื่องคุณภาพคือ พญ.กรพินฑ พญ.ราตรี นพ.เอ็มนัสรี เรื่องติดตามทุกเดือน คือIC
ENV. RM ผลงานระบบบริการ และของกลุมงานสนับสนุน คือ สถานการเงิน ติดตามงบตางๆ และ G&C
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน มีนาคม 2561 รายจายที่สูงกวาแผน
การชี้แจงระเบียบเงินบํารุงป ๒๕๖๑
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือนมีนาคม 2561
สวนตางคารักษาพยาบาลตอ admission UC=6,229 บาท จายตรง =4,266 บาท อปท. = 3,097 บาท
2. การพัฒนาระบบหนวยบริการ
-การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว กําหนดพื้นที่ปาหมายของ PCCป 2560-2563 และจัดทําคิวอารโคต
จํานวน 500 ใบ แจกใน PCC ตางๆ ผูรับบริการเพิ่มขึ้น อัตราการคลองเตียงลดลง
-การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต (พชอ.) มี ก ารโครงการไทยนิยม ยั่ง ยืน ใน ต.สะบารั ง และกํ าหนดการแตงตั้ ง
คณะกรรมการ กพช.สูชุมชนในป 2562 และ รพ.ไดรับเกียรติบัตรคณะกรรมการ พชอ.ดีเดนระดับเขต 12
3. แผนงบลงทุนป 2561
3.1 งบบูรณาการ งบจังหวัดดานกีฬา 18 รายการ การแพทย ๑๖ ยานพาหนะ ๑ กอสราง ๑ การแพทย สง
มอบ 5 รายการ (27.78%) รอสงมอบ 11 รายการ ยานพาหนะ รอสงมอบ 1 รายการ กอสราง คาดวาสงมอบ 11 เมย.
61 (หองน้ํา 2 จุด) รอ กก.ตรวจรับหมดสัญญา 8 เมย.61
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-งบ 3 จังหวัด จํานวน 9 รายการ สงมอบแลว 7 รายการ รอสงมอบ 2 รายการ เครื่องชั่วหายใจ และตูเ ย็นเก็บ
เลือด
3.2 งบคาเสือ่ ม
1. ป 2561 70% หนวยบริ การ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนเสนอ
เอกสารรายงานผลเปดซองไปจังหวัด ทั้ง 13 รายการ จังหวัดทัก ทวงเรื่อ งรายการ : เครื่องดมยา, -กลอ ง URS แก ไข
จังหวัดทั ก ท วงรายการ 1.เครื่อ งดมยา : =ชื่อ รายการ ไมมี คําวาซั บซ อ น แตส เปคเป นแบบซั บ ซอ น ให บ ริษัท ทํ าสเปค
เปรียบเทียบ ขอแตกตาง (รอเสนอ จว.) 2.กลอง URS : กรรมการสเปคชี้แจง จว. เรื่องราคา 800,000 กลอง+อุปกรณ
สูงกวา รพ.ตากสิน 450,000 ซึ่งซื้อหลายปแลว และซื้อเฉพาะกลองไมมีอุปกรณ รอเสนอจังหวัด
2. ป 2560 90% หนวยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 รอบริษัท ชี้แจงเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษร เครื่องจี้บริษัทสงเอกสารชี้แจงเหตุผล เสนอจังหวัดเลิกสัญญา+ประสาน ก.ศัลยเตรียมสเปค
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอนเปดซอง 23 รายการ รอทํา
สัญญา 1 รายการ (กรองอากาศ) ยกเลิกทําใหม 1 รายการ
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนรอลงนามสัญญา
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน การแพทย 11 รายการ รอ
ทําสัญญา 9 รายการ การแพทย 2 รายการดําเนินการใหม (เครื่องใหการรักษาดวยอัลตราซาวน และเครื่องฉายแสงอุด
ฟน) ระบบลิฟท ขั้นตอน 1 แตงตั้งกรรมการกําหนดราคากลางตูควบคุมไฟฟา รอสงมอบ
3.3 เงินบํารุงป 2560
-เงินบํารุงป 60 แลวเสร็จ 93.55% รอสงมอบ 1 รายการ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย (บริษัทไมมีสินคาสง
มอบ) ซอมเครื่องชวยหายใจ ICU Med 7 ตัว (แลวเสร็จ 1) อีก 6 เครื่องรอสงมอบ : รออะไหลสงั่ ตางประเทศ
3.4 แผนเงินบํารุงป 2561 พัสดุดําเนินการ และเสนอจังหวัด ทําเอกสารขออนุมัติยกเลิกแผนทําเอกสารอนุมัติ
ขอประกาศแผนใหม เปน 18 รายการ +คียในระบบ แตงตัง้ กรรมการ
4. เวชระเบียนผูปวยใน เสนทางเดินเวชระเบียนผูปวยในเดิมลาชา สงไมทันตามเวลา และการลงรายการสวนใหญ
จะไมลงวันที่และเวลาในการลงขอมูล ซึ่งจะมีผลตอการจายเงินของผูปวยแตละรายของ สปสช.
5. Green & Clean ผานระดี เปาหมายป 2561 ผานระดับดีมาก ตองผาน 4 เกณฑ คือ คือเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย การพัฒนาสวมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และการสรางเครือขายการพัฒนาสูชุมชน
6. แนวทางการตรวจนิเทศงาน รอบที่ 2/2561 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อติดตามประเมินผลงาน
ตามเปาหมาย การถอดบทเรียน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7. แพทยเฉพาะทางจบป 2561 11 สาขา รวม 12 คน
8. กลุมอาชีวเวชกรรม โครงการตรวจสุขภาพเจาหนาที่ ป 2561 วันที่ 23 เมษายน -18 พฤษภาคม 2561 ณ
หองประชุมชลาลัย
9. พัสดุ รายงานตรวจสอบครุภัณฑสงพัสดุประจําป 2560 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และการจําหนาย
พัสดุที่หมดความจําเปนและไมใชแลวใหดําเนินการจําหนายใหเสร็จ
10. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจาหนาที่ ผลจากการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น และดําเนินการ
ตอไปเนื่องจากมีเจาหนาที่กลุมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
11. ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปตตานี จัดกิจกรรม มินิมหกรรมนําเสนอผลงานคุณภาพครั้งที่ 1 วันที่ 1819 เมษายน 2561 ณ หองประชุมไทรงาม ในหัวขอ คุณคา คุณภาพ คุณธรรม
12. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) มีการรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน รพ.มีจํานวนนอยมาก และเหตุการณที่
เกิดขึ้นแลวตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก
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13. การติด เชื้อ ในโรงพยาบาล (IC) การติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา ป ญ หาที่ พ บคื อ สถานที่ และการส ง ต อ ข อ มู ล ในการ
เคลื่อนยายผูปวย แกปญหาดวยการ ติดตั้ง AHG ตามหอผูปวยเพิ่ม
13. งานวันเกิดโรงพยาบาล ทําบุ ญทางศาสนาในวันที่ 26 เมษายน 2561 ศาสนาอิสลาม ณ ศาลาละหมาด
ศาสนาพุทธ ณ หองประชุมราชาวดี
เรื่อง รับรอง
ฝายบริหารงานทั่วไป ขออนุมัติลดงบในแผนเงินบํารุงป 2561 (หมวดปรับปรุงสิ่งกอสราง) รายการทาสี
ภายในหองพักแฟลตแพทย อาคาร 1 จํานวน 7 หอง หองละ 30,000 บท รวมเปนเงิน 210,000 บาท สถานที่ :
หองพักแพทยอาคาร 1 เหตุผล : ในแผนเดิม อาคาร 1 หอง 3/1 มีทาสีแลว ซึ่งซ้ําซอนกับรายการทาสีแฟลตแพทย
อาคาร 1 ใชวงเงินบํารุงป 2561 จาก 8 หอง วงเงิน 240,000 บาท เปน 7 หอง รวม 210,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
เรื่อง มอบหมาย
1. HA ติดโฟกัส ดําเนินการใหเรียบรอยโดยเรงดวน ซึง่ จะมีผลกับการไดรับจัดสรรเงินของโรงพยาบาล
2. การเจาหนาที่ การโยกยายของเจาหนาที่ตองมีคุณสมบัตคิ รบถวน
3. การเงิน รายรับลดลง 6 ลาน รายจายเพิม่ ขึ้น 16 ลาน รวม 22 ลาน นําเสนอคณะกรรมการ CFO เพื่อหาแนว
ทางแกไข
4. Green & Clean รับการประเมิน กรกฎาคม 2561 เพือ่ ใหผานระดับดีมาก
5. พัสดุ ทําหนังสือเวียนเรือ่ งการรายงานครุภัณฑประจําป 2560 สงภายใน 20 เมษายน 2561
เรื่อง ติดตาม
1. พัสดุ สงรายงานพัสดุเฉพาะของทีม่ ีในหนวยงานและทะเบียนพัสดุ
2. ฝายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean
3. ความเสี่ยง เกิดขึ้นซ้ํานําเสนอครัง้ ตอไป
4. การเงิน รายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
5. กลุมงาน พรส. รายงานความกาวหนาของงบลงทุน และการขออนุมัติปรับแผนตางๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 4/2561
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. พญ.วรางคณา
7. นายแพทยพรสวัสดิ์
8. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
ศุภธราธาร

9. นายแพทยรุซตา

สาและ

10. นายแพทยพรชัย
11. นายแพทยอัสมาน
12. แพทยหญิงสุรสั วดี

ประเสริฐวชิรากุล
อาลี
ศุภธราธาร

13. แพทยหญิงดาราวรรณ
14. แพทยหญิงศิริพร
15. นายแพทยจุมพล

สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

16. นางสาวอุษณีย
17. ทพญ.จุฑามาศ
18. นางสาวทิพวรรณ
19. แพทยหญิงชนันณชิฎา
20. นางรอมือเลาะ
21. นางภัสราวรรณ
22. นายอภิเชษฐ
23. นางอัจฉาราวรรณ
24. นางเจะปาตีหมะ
25. นางสุพัตรา
26. นายฉลอง

ชวยธรรมรัตน
อรามรัตน
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
หะยีเด
ชายสิงขรณ
โกตัน
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
มีสงค

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ, หัวหนากลุม งานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ดานพัฒนาโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
(แทน) หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป

5

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. พญ.ฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ

ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

2. แพทยหญิงภาวิณี
เสรีประภากิจ
3. นางสาวทิพวรรณ
วัฒนโชติ
4. พญ.ละออพรรณ
สาและ
ผูเขารวมประชุม
๑. นางขนิษฐา
กุกุทพันธ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวแกวตา
ตัมพวิบูลย
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
3. นางสาวปทมา
ลัพธวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
4. นางสาวกัญญา
สุขะนันท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
5. นางลมัย
แดงประดิษฐ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
6. นางเพ็ญแข
พิมลเศรษฐพันธ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
7. นายอัซมี
ยูโซะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
8. นางสาวเก็จกนก
แกนบุญ
เภสัชกรชํานาญการ
9. นางผกาพร
ไชยเอียด
พนักงานรับโทรศัพท (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ)
๑0. นางสาวอามันดา
ราภาคะ
นักกายอุปกรณ
๑1. นางประภาศรี
ศิริรัตน
พนักงานพัสดุ
๑2. นางกิตติกา
สาและนิง
นักจัดการงานทั่วไป
13. นางสาวรวงรัตน
สุขหรรษา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
14. นางกัลยา
ตั้งสิริวรกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
15. นางสาวพรชนก
เกื้อกอสุ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
16. นางสุมาลี
คงสมพรต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
17. นายทนงศักดิ์
สุไลมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
18. นางภัทรภรณ
แกวขาว
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
19. นางรัชนีวรรณ
แกวประกาศ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
20. นางอานีซะ
เงินงาม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
21. นางอารีนา
ตาโละ
นักจิตเวต
22. นางสาววาซีนีย
แจะแล
นักกิจกรรมทบําบัด
23. นายอนิรุต
เกปน
นักโภชนาการ
24. นางปยนาถ
แกวมาก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๒5. นางชไมพร
สินธุอุทัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๒6. นางพิศ
แสงแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๒7. นางซารีพะ
มะสะนัง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน เมษายน 2561 ตามระเบียบวาระ
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เรื่องกอนวาระการประชุม
3. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ ๑๓ มีนาคม – 17 เมษายน 2561 มีกิจกรรมทัง้ ใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
1 ฝายบริหารทั่วไป
2

ก.เวชกรรมสังคม

3

ชมรมมุสลิม

4

กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู และกลุมการ
พยาบาล

5

โรงพยาบาลปตตานี

6

กลุมงานสุขศึกษา
,เวชกรรมสังคม,จิต
อาสา

7

โรงพยาบาลปตตานี

8

สหกรณออมทรัพย
ปตตานี รพ.ปตตานี

9

คลินิกมณีเวช

10 คลินิกมณีเวช
11 กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู

รายการ
เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป ออกกําลัง
กาย บริหารรางกายดวย
มณีเวช วันพุธของสัปดาห
สํารวจแหลงลูกน้ํายุงลายใน รพ.
ปตตานี พบมี ขยะ แหลงน้ําขัง น้ําเนา
มีแมลงและลูกน้ํายุงในคูน้ํา
จัดโครงการเขาสุนัตหมูฤดูรอน
ป ๒๕๖๐ มีผูเขารวมโครงการ ๗๐ ราย
จัดประชุม Stroke rehab มี
กลุมเปาหมาย คือ พยาบาล ER, NCM
rehab, นักกายภาพบําบัด รพ ปตตานี
และ รพช. ทุกแหง
ทบทวนแผน อบรมเชิงปฏิบัติการและ
ซอมแผนระงับอัคคีภัย
- ทบทวนแผน
- อบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ซอมแผนระงับอัคคีภัย
จัดกิจกรรมรณรงควันวัณโรคสากล ป
๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย ผูมารับบริการ
รพ.ปตตานี
เจาหนาที่ รพ. ปตตานี รวมทําบุญ
ครบรอบ ๘๐ ป รพ.ปตตานี
จัดบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย
และรวมถวายเปน
พระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
จนท. และผูปวย รวมกันบริหารรางกาย
ดวยมณีเวช
คลินิกมณีเวช สอนเจาหนาที่พยาบาลใน
การทํามณีเวช ใน NB
ออกหนวยบริการ สอนทําแผลเทา
เบาหวาน และพิมพเทาทําแผนรองใน
รองเทา โดยพยาบาล OPD ศัลยกรรม
และชางกายอุปกรณ กลุมงานเวชกรรม
ฟนฟู รพ ปตตานี
มีผูปวยจํานวน ๒๗ ราย

สถานที่
หนาหองบริหาร

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
๑๕ มีนาคม ๖๐

หลังตึก x-ray และ
หลัง ER
ลานหนาเสาธง
โรงพยาบาลปตตานี
หองประชุมไทรงาม

๒๒ มีนาคม ๖๐

หองประชุมราชาวดี
หองประชุมไทรงาม
และ ตึก อฉ.
หนา OPD

๒๓ มีนาคม ๖๐
๒๘ มีนาคม ๖๐

ศาลเจาแมไทรทอง
หองประชุมไทรงาม
หองประชุมชลาลัย

๓๑ มีนาคม ๖๐

หองพักผูปวย
สูติกรรม ๑
สูติกรรม

๔ เมษายน ๖๐

รพ.ปตตานี และรพช.
6 แหง

ระยะเวลา 6
เดือน (ต.ค 59มี.ค.60)

๒๒ มีนาคม ๖๐

๒๔ มีนาคม ๖๐

๓๑ มีนาคม ๖๐

๕ เมษายน ๖๐

สงรูป

หมายเหตุ
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
12 งานแพทยแผนไทย

13 โรงพยาบาลปตตานี

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

บานทรายทอง
- ยายหนวยงาน จาก สสจ. เกา
สูบานทรายทอง
- จัดสถานที่
- เปดใหบริการ
จนท. รพ.ปตตานี นําโดยทาน ผอก.
รวมทํากิจกรรม “ลางสวมพรอมกัน รับ
วันสงกรานต”

- ๒๙ มีนาคม
- ๓๐ มีนาคม
- ๓๑ มีนาคม
สวมแผนกผูปวยนอก ๑ - ๗ เมษายน
๖๐

นอกโรงพยาบาล
1

กลุมงานเวชกรรม
สังคม

2

กลุมงานเวชกรรม
สังคม และ
สหวิชาชีพ

3

4
5

กลุมงานสุขศึกษา

6

คลินิกมณีเวช
รวมกับ
สสจ. ปตตานี

7

โรงพยาบาลปตตานี

8

สุขศึกษารวมกับ
CMU1

กลุมงานเวชกรรมสังคม รวมกับนายก
เหลากาชาด , พมจ,
ทีมปลัดอําเภอ, ตัวแทนทานภาณุ อุทัย
รัตน ลงเยี่ยมผูปวยยากไร (คนไขพระ
บรมฯ)
ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลฯ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ศึกษาดูงานการดําเนิน งานพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอําเภอ (Distric Health
System:DHS) ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
และชุมชนรับผิดชอบโรงพยาบาล
ปตตานี
ลดความแออัดของผูมารับบริการใน รพ.
ไดกําหนดใหบริการคลินิกโรคเรื้อรังทุก
วันจันทร
ไดรับเชิญจาก สสจ. เปนวิทยากร สอน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุมเปาหมายไดแก จนท. รพ.สต., อส
ม., ครู และเจาหนาที่ทองถิ่น
อ.นพดล นิงสานนท และเจาหนาที่
คลินิกมณีเวช รพ.ปน. ไดรับเชิญจาก
สสจ. เปนวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารรางกาย
ปรับสมดุลดวยศาสตรมณีเวช
จนท. รพ.ปตตานี เขารวมแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ “คนเมืองตานี สุขภาพดี
๒๕๖๐”
จัดกิจกรรมสอนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ กลุมเปาหมาย ไดแก
ผูปวย กลุมเสี่ยง และ อสม.

ชุมชนสะบารัง

1๐ มีนาคม 60

ชุมชนคลองชาง

15 มีนาคม 60

หองประชุมเทศบาล
เมืองปตตานี

16 มีนาคม 60

ศูนยบริการ
สาธารณสุข
จะบังติกอ
รพ.ยะหริ่ง
สสอ. โคกโพธิ์

ทุกวันจันทร
๒๐ มีนาคม ๖๐
๒๑ มีนาคม ๖๐

หองประชุมสะบารัง
โรงแรม ซี. เอส.

๒๒ – ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๐

อาคารอเนกประสงค
สนามกีฬา
อบจ. ปน.
ศูนยแพทยชุมชน ๑

๒๓ มีนาคม ๖๐
๒๘ มีนาคม ๖๐

สงรูป

หมายเหตุ
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ลํา
หนวยงาน
ดับ
นอกโรงพยาบาล
9 กลุมงานเภสัชกรรม

รายการ

สถานที่

นําเสนอผลงาน และไดรับรางวัล ในการ โรงแรมหรรษา เจบี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใชยาสม
เหตุผลในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่
12
(ไดรับ ๔ รางวัล ไดแก รางวัลที่ ๑
จํานวน ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย ๓
รางวัล)
หองประชุมโรงเรียน
10 ศูนยพึ่งได รพ.ปตตานี จัดประชุมโครงการจัดตั้งชุมชนตนแบบ
ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี โดย
ชุมชน
บานกรือเซะ
คัดเลือกชุมชนตันหยง
ลุโละ เปนชุมชนริบบิ้นขาว
กลุมเปาหมายเปนผูนําชุมชน อสม และ
ประชาชน จํานวน 50 คน
11 ไตเทียม และ
รวมจัดบูธนิทรรศการความรู
หองน้ําพราว ๑
ทีมสหวิชาชีพ
ในวัน “รวมพล คนรักษไต” รวมกับ
โรงแรม ซี.เอส.
สสจ. ปตตานี โดยมีกลุมเปาหมายไดแก
ผูปวยโรคไต ผูดูแล และเจาหนาที่
12 โรงพยาบาลปตตานี
จนท. รพ.ปตตานี รวมแขงขันกีฬา ใน
สนามกีฬากลาง
วันขาราชการพลเรือน
ปตตานี
13 ก.เวชกรรมสังคม และ เยี่ยมผูปวยติดเตียง
ต.สะบารัง
เวชกรรมฟนฟู
14 ทีมสหวิชาชีพ รพ.
ทีมสหวิชาชีพ รพ.ปตตานี รวมกับ
โรงเรียน
ปตตานี
อําเภอเมืองปตตานี ตรวจปสสาวะหา
เบญจมราชูทิศ
สารเสพติด ผูเขารับการตรวจเลือก
ทหารจํานวน 526 คน
15 รพ.ปตตานี
ตัวแทนเจาหนาที่ รพ.ปตตานี รวมพิธี
หองประชุม อบจ.
วางพวงมาลาเนื่องในวันจักรี
16 รพ.ปตตานี
จนท.รพ.ปตตานี รวมกิจกรรมวิ่ง
ลานวัฒนธรรม
มาราธอน และไดรับรางวัล
- คุณอุบล แทนปาน ไตเทียม
- คุณกัลยา ศรีสวัสดิ์ ANC
- คุณพวงนอย ทองชูคํา ศอ.
กิจกรรมวิชาการ
1 งานโภชนาการ
อบรมโภชนาการดานการพัฒนาผูปวย สนง.เขตสุขภาพที่ 12
วิกฤติ เพื่อใหความรูแกผูปวยขั้นวิกฤติ
ของโรงพยาบาลปตตานี เพื่อ
จัดรูปแบบอาหารใหถูกตองและ
เหมาะสมกับผูปวย
3 นพ.ชารีฟ หะยีบือซา อบรมการพยาบาลและเวชปฏิบัติ
วทบ.บรมราชนนี
ฉุกเฉิน

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
๒๑ – ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๐

29 มีนาคม 6๐

๓๐ มีนาคม ๖๐

๓๑ มีนาคม ๖๐
๔ เมษายน ๖๐
๔ เมษายน ๖๐

๖ เมษายน ๖๐
๙ เมษายน

สงรูป

หมายเหตุ
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ลํา
ดับ
2

หนวยงาน

รายการ

สถานที่

ศูนยคุณภาพ มี
งานวิชาการคุณภาพ HA 2561 HA
อิมแพคเมืองทอง
ผูเขารวมประชุมทั้งหมด national fourm ครั้งที่ 19 ในหัวขอ
28 ทาน
“คุณคา คุณภาพ คุณธรรม”เพื่อ
เผยแพรผลงานทางดานวิชาการที่
นาชื่นชมของหนวยงานสาธารณสุข
และเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเปนการสรางประสบการณ สราง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาใหเปน
มาตรฐานอยางตอเนื่อง
3 นพ.ชารีฟ หะยีบือซา อบรมการพยาบาลและเวชปฏิบัติ
วทบ.บรมราชนนี
ฉุกเฉิน
4 จิตเวช
ประชุมโครงการเฝาระวังขอมูล
กรุงเทพ
สุขภาพจิต MCAGG เปนการ
ชวยเหลือดานจิตใจแกผูประสบภัย
เขตสุขภาพที่ 12
5 เภสัชกรรม
การประชุม RDU ของเขตพัฒนา
สุขภาพที่ 12 โครงการใชยาให
สมเหตุสมผล ในกลุมเปาหมายอยางยิ่ง
6 ชมรมพุทธศาสนา
จริยธรรมสงเสริมองคกรเขมแข็ง เพื่อ
พัฒนาบุคลาการ การจัดการ การ
พัฒนาจิตใจตอคุณภาพบริการ ไหว
พระ 9 วัด มีเจาหนาที่รวมการเดินทาง
46 คน
7 การเงินและบัญชี
การประชุมการเงินการคลังของ
กรุงเทพฯ
หนวยงานภาครัฐหลักสูตร สรางการ
ปฏิบัติงานดานกรเงินการคลังใน
หนวยงานของรัฐเพื่อใหยึดและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบใหมของป 2561
8 กลุมการพยาบาล
การเตรียมมหกรรมวิชาการเขตประกัน
สุขภาพที่ 12 การเตรียมการประชุม
ผูนําเพื่อการจัดงานมหกรรมวิชาการใน
ปนี้ ซึ่งจังหวัดพัทลุงเปนเจาภาพ
9 พยาธิ
วิชาการหองปฏิบัติการโดยสภาเทคนิค
บริการทางการแพทย ประชุมเรื่องของ
เลือด เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตอไป
10 งานยาเสพติด
มหกรรมฟาใส ซึ่งจัดมีขึ้นทุกป และ
ไดรับรางวัลเกียรติยศประเภทองคกร
ดีเดนดานการเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล
ปตตานี และคุณฟรุกอนไดรับรางวัล
มหกรรมการเลิกบุหรี่
เรื่องที่ดี
1 ครอบครัวคุณชูเชิด
มอบที่นอนลม จํานวน 2 ชุด เพื่อใชกับ
สุวรรณรัตน
ผูปวยในโรงพยาบาลปตตานี

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

สงรูป

หมายเหตุ
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ลํา
ดับ
2
3
4
5

หนวยงาน

รายการ

บริจาคโทรทัศน 32 นิ้วใหหอผูปวย อช.1
เพื่อใหผูปวยไดผอนคลาย
คุณรุสลัน อาลีซู
ไดเก็บนาฬิกา ราคาประมาณสองหมื่นกวา
บาท เปนของประชาชนที่มาใชบริการใน
ศาลาละหมาด และคืนใหเจาของ
คุณอรัญญา จันทรพาหา ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือน
ดีเดนระดับจังหวัดปตตานีป 2560 โดย
ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
คุณจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือน
ดีเดนระดับประเทศป 2560 รับที่
ทําเนียบรัฐบาล

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

สงรูป

หมายเหตุ

คุณพาณี ปติเจริญกิจ

31 มีค.61
1 เมย.61

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน มีนาคม 256๑
จํานวนประชุม/อบรม
73 เรื่อง
-เชิญ
196 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
ราย
รวม
๑96 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 411,600 บาท/166 ราย (2๕๐๐)
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท/ - ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา
-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
2. หนาที่ ของผูบ ริหาร รับ ผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสั ยทัศน พัฒ นาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข
-กํากับและติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ การพัฒนาระบบ
หนวยบริการโดยเนนความกาวหนาของงานที่มอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นเปนปญหาและอุปสรรคหรือไม
-มหกรรมวิชากระทรวงสาธารณสุขป 2561 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองทองธานี
3. ผูตรวจราชการเขตฯ 12 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัตน
-ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเยี่ยมจังหวัดยะลาและปตตานีเร็วนี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
-ใหกวดขันระเบียบวินัยเจาหนาที่ราชการทุกคน
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-งานมหกรรมวิชาการเขตฯ12 ประจํ าป 2561 ในวันที่ 22-24 สิง หาคม 2561 ณ มหาวิท ยาลั ย
ทักษิณ จังหวัดพัทลุง
-ผูตรวจราชการรอบที่ 2/2561 ระหวางวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ควรเตรียมขอมูลเขาระบบให
เรียบรอยกอนผูตรวจราชการเขามาหนึ่งสัปดาห
4. ชมรมโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย
-แพทยใชทุ น1ป ถือ เป นแพทยเพิ่ ม พู นทั ก ษะ ไม ใชนํามาใชงาน ในป 2561 กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนดใหอยูโรงพยาบาลชุมชนที่ไมใชระดับ F3 ไมเกิน 2 เดือน ฝกกับ EP ที่ ER 2 สัปดาห
-การโยกยาย ตองมีคุณสมบัติและโรงพยาบาลทีร่ ับตองไมเกิน FTE, SP การโยกยายในเขตเปนอํานาจของ
ผูตรวจราชการ การโยกยายขามเขตเปนอํานาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-การจั ดหาเวชภั ณ ฑ (ว.0217/128) ไม ให โรงพยาบาลรั บ ส วนลดทุ ก ประเภท การรั บ บริ จ าค/รั บ
สนับสนุน ตองไมผูกกับยอดซื้อ การจัดซื้อจัดจางทุกรายการตองซื้อดวยราคาไมมีสวัสดิการ
-กรมวิท ยาศาสตรก ารแพทย แจ งรั บ ตรวจยีนการแพ ยา เริ่ ม ดวย CBZ, และ Allopurinol ซึ่ งมี อั ตรา
คาบริการ 1,000 บาท/ราย (สามารถเบิกจาก สปสช.ได)
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอและ พชอ. เปาหมายที่คาดหวังคือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของ
ประชาชน ซึ่งกุญแจสําคัญในการทําใหงานสําเร็จคือ นายอําเภอเปนประธาน ปญหาสุขภาพของประชาชนไมใชปญหาชีวิต
ซึ่งมีระเบียบจากสํานักนายกรัฐมนตรีถือปฏิบั ติ คณะกรรมการทํ างานของ พชอ.มี 21 คน คือ นายอําเภอเปนประธาน
สสอ.เปนเลขา สมาชิกภาครัฐ6 ภาคเอกชน 6 ภาคประชาชน 7
6. โรงพยาบาลปตตานี
-แพทยอาสาเขามาชวยดูแลเรื่องดานคุณภาพคือ พญ.กรพินธ แกวกระจาง, พญ.ราตรี เจะเอาะ, นพ.
เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์
-เรื่ องติดตามทุ กเดือ น คือ IC, ENV., RM ผลงานระบบบริ การ และของกลุม งานสนับ สนุนในเรื่อ งของ
สถานะการเงิน ติดตามแผนงบ เงินตางๆ และ Green& Clean Hospital
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ ง ที่ 3/2561
ประจําเดือน มีนาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม 2561 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
มกราคม 2561
กุมภาพันธ 2561
มีนาคม 2561

UC
-4,770
-7,285
-6,229

จายตรง
-1,207
-4,263
-4,266

ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560

อปท.
3,639
-416
-3,097
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เดือน

อายุรกรรม ศัลยกรรม

ธันวาคม 2560

72.79
(503/691)
46.39
(251/541)
60.89
(352/578)

มกราคม 2561
กุมภาพันธ 2561

ศัลยกรรม
กระดูก

52.16
(290/556)
35.61
(177/497)
42.37
(225/531)

42.37
(25/59)
51.16
(22/43)
47.91
(23/48)

สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

54.07
(345/638)
51.36
(303/590)
69.26
(365/527)

23.8
(5/21)
7.69
(5/65)
5.00
(4/80)

34.61
(9/26)
19.04
(4/21)
20.00
(4/20)

27.31
(171/626)
9.65
(51/528)
27.68
(139/502)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน มีนาคม 2561
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน ธค.60)

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน มีนาคม 61

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

30,613,378.90
201,580.50

18,921,017.62
178,785.55

-11,692,361.28
-22,794.95

17,972,211.00

2,118,761.00

476,238.00

698,996.80

661,067.25

1,128,120.50

1,001,454.75
5,478,516.00
6,489,717.00
1,270,054.00
507,595.00
48,342,124.40

3,385,728.00
301,719.00
2,588,601.00
26,075,376.30

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๑
ประเภท
Cash Ratio
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน)
Quick Ratio
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนไมรวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
(ทุนสํารองสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียน ลบ หนี้สินหมุนเวียน)

รายไดและคาใชจาย
รายการ
มีนาคม ๒๕๖๑
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิไมรวมงบลงทุน

531,655,649.20
475,206,648.13
56,449,001.07

552,658.00
(791,275.58)
1,356,792.00
4,548,398.31
3,368,154.00
994,652.00
684,740.00
31,320,053.06

คงคาง

19,614,734.00
-108,409.25

460,379.22
772,783.25

-930,117.69
6,507,291.00
577,121.00
2,411,456.00
30,343,764.47

-12,753,683.17

อัตราคา
มาตรฐาน

มีนาคม 2561

มีนาคม 2560

<0.8

2.55

2.14

<1.5

2.77

2.30

<1.5

1.96

1.53

245,303,853.17

210,515,080.60

มีนาคม ๒๕๖0
538,260,324.04
459,007,174.12
79,253,149.92

ผลตาง
-6,604,674.84
+16,199,474.01
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รายงานลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ณ มีนาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ 778,026 บาท
(ยังไมครบกําหนดชําระ)
รายละเอียดการจายเงินบํารุงในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เงินบํารุงคงเหลือ ณ มีนาคม 61
181,405,552.95
จาย เจาหนี้การคา รวม
16,210,570.36
คาสาธารณูปโภค
1,499,012.40
คาตอบแทนเจาหนาที่
7,257,855.50
คาตอบแทน ฉ. 10
9,318,200.00
คาตอบแทน ฉ. 11
9,143,100.00
คาตอบแทน ฉ. 12
10,828,351.00
54,257,089.26
คงเหลือ
127,148,463.69
3.3 งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
3.3.1 การดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม
ขันตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กิจกรรม
จัดทําแผนดําเนินการ
ประกาศเผยแพรแผน
แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค
รายงานผลกําหนดสเปค
จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ
เสนอราคา+เปดซอง
รายงานผลเปดซอง+เรียกทําสัญญา
ทําสัญญา
สงมอบ

วดป.

หมายเหตุ

7 วัน

เวนเวลา 7 วันเพื่อประกาศ ในระบบตามระเบียบ

3.3.2 การดําเนินการจัดซื้อตามแผนป 2561
รายการ
งบรวม
1.งบจว.ดานสงเสริมสุขภาพและกีฬา 7,211,000
18 รายการ การแพทย 16 รายการ
ยานพาหนะ 1รายการ กอสราง 1
รายการ

1. การแพทย สงมอบ 5 รายการ (27.78%) รอสงมอบ 11 รายการ
. ยานพาหนะ รอส่งมอบ รายการ
. ก่อสร้ าง คาดว่าส่งมอบ
รับหมดสัญญา เมย.

เมย. (ห้ องนํา จุด) รอ กก.ตรวจ
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2.งบ 3 จว.สบรส 9 รายการ

12,070,000

สงมอบ 7 รายการ (77.78%)
รอสงมอบ 2 รายการ (เครื่องชวยหายใจ 3 และตูเย็นเก็บเลือด 1

3. งบคาเสื่อม
1. ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนเสนอเอกสารรายงานผลเปด
ซองไปจังหวัด ทั้ง 13 รายการ จังหวัดทักทวงเรื่องรายการ : เครื่องดมยา, -กลอง URS แกไขจังหวัดทักทวงรายการ
1.เครื่องดมยา : =ชื่อรายการ ไมมีคําวาซับซอน แตสเปคเปนแบบซับซอน ใหบริษัททําสเปคเปรียบเทียบ ขอ
แตกตาง (รอเสนอ จว.)
2.กลอง URS : กรรมการสเปคชี้แจง จว. เรื่องราคา 800,000 กลอง+อุปกรณ สูงกวา รพ.ตากสิน 450,000 ซึ่งซื้อ
หลายปแลว และซื้อเฉพาะกลองไมมีอุปกรณ รอเสนอจังหวัด
2. ป 2560 90% หนวยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 รอบริษัท ชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร
เครื่องจี้บริษัทสงเอกสารชี้แจงเหตุผล เสนอจังหวัดเลิกสัญญา+ประสาน ก.ศัลยเตรียมสเปค
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอนเปดซอง 23 รายการ รอทําสัญญา 1 รายการ
(กรองอากาศ) ยกเลิกทําใหม 1 รายการ
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนรอลงนามสัญญา
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน
1.การแพทย 11 รายการ รอทําสัญญา 9 รายการ การแพทย 2 รายการดําเนินการใหม (เครื่องใหการรักษาดวยอัลตรา
ซาวน และเครื่องฉายแสงอุดฟน)
2.ระบบลิฟท ขั้นตอน 1 แตงตั้งกรรมการกําหนดราคากลาง
-ตูควบคุมไฟฟา รอสงมอบ

3.3.3 เงินบํารุงป 2560
รายการ
เงินบํารุง ป 2560(7)+ยกมาจาก
ป59(21)+ปรับแผน(3)

จํานวน
31

งบรวม
หมายเหตุ
12,975,700 แลวเสร็จ 93.55% รอสงมอบ 1 รายการ เครื่องอัดอากาศทาง
การแพทย (บริษัทไมมีสินคาสงมอบ) ซอมเครื่องชวยหายใจ
ICUMed 7 ตัว (แลวสร็จ 1) อีก 6 เครื่องรอสงมอบ :
รออะหลั่ยสั่งตางประเทศ)

3.3.4 แผนเงินบํารุงป 2561
รายการ
ครุภัณฑการแพทย 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา
ครุภัณฑยานพาหนะ

จํานวน
18*

19
5
1

งบรวม
หมายเหตุ
10,375,000 พัสดุดําเนินการ และเสนอจังหวัด
1.ทําเอกสารขออนุมัติยกเลิกแผน
2.ทําเอกสารอนุมัติขอประกาศแผนใหม เปน 18
รายการ +คียในระบบ
3.แตงตั้งกรรมการ
4,866,200
14,090,000
1,198,000 ปรับแผน มค.61
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๓.๕ เวชระเบี ยนผู ป วยใน เส น ทางการเดิ นของเวชระเบี ย นผู ป ว ยในเกิ ดความล าชาในการสรุ ป ประวั ติก าร
รักษาพยาบาลผูปวย และไมทันตามเวลาที่ตองสงขอมูลไปยัง สปสช.เพื่อขอรับเงินคืน มีการปรับปรุงใหมใหเร็วขึ้นกวาเดิม
หากเจาหนาที่ไมพอใหขอพนักงานเพิ่มไดอีกตามความเหมาะสม และสิ่งสําคัญพยาบาลและแพทยจะตองลงเวลาและวันที่
ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้ง ซึ่งจะมีผลตอการเรียกเก็บเงิน ในผูปวยแตละราย
๓.๖ Green and Clean สถานการณปจ จุบันปงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลปตตานีไดรับการประเมิน
GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ผานหลักเกณฑในระดับพื้นฐาน ซึ่งทางโรงพยาบาลปตตานีไดตั้งเปาหมาย
ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปตตานีจะตองผานการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ใหไดในระดับดีมาก
ปญหาและขอจํากัด คือโรงพยาบาลปตตานีไดรับประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ผานเกณฑในระดับพื้นฐานในป
2560 และติดประเด็นปญหาในการที่จะผานเกณฑในระดับดีมาก อยูอี 4 เกณฑ คือเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การ
พัฒนาสวมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และการสรางเครือขายการพัฒนาสูชุมชน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติลดงบในแผนเงินบํารุงป 2561 (หมวดปรับปรุงสิ่งกอสราง)
ฝายบริหารงานทั่วไป ทําสีภายในหองพักแฟลตแพทย อาคาร 1 จํานวน 7 หอง หองละ 30,000 บท
รวมเปนเงิน 210,000 บาท สถานที่ : หองพักแพทยอาคาร 1 เหตุผล : ในแผนเดิม อาคาร 1 หอง 3/1 มีทาสีแลว ซึ่ง
ซ้ําซอนกับรายการทาสีแฟลตแพทยอาคาร 1 ใชวงเงินบํารุงป 2561 จาก 8 หอง วงเงิน 240,000 บาท เปน 7 หอง
รวม 210,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 การพัฒนาระบบหนวยบริการ
๕.๑.1 การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว พื้นที่เปาหมาย PCC อําเภอเมืองปตตานี ป 2560 PCC1
ศสม.ปากน้ํา 4 ทีม ในเขตเทศบาลเมืองปตตานี ศสม.รพ.ปตตานี 1 ทีม ศสม.ปากน้ํา 2 ทีม ศูนยบริการสาธารณสุขกะลา
พอ 1 ที ม ประชากรทั้ งสิ้น 34,861 คน ป 2561 PCC2 รพ.สต.บานา (รพ.สต.บานา2 ที รพ.สต.รูส ะมิ แล 2 ที ม )
ประชากรทั้งสิ้น 35,375 คน ป 2562 PCC3 สอน.ปูยุด 2 ทีม (ทีม 1 สอน.ปูยุด รพ.สต.บาราเฮาะ ทีม 2 รพ.สต.ตะลุ
โบะ รพ.สต.ปะกาฮารัง ประชากรทั้งสิ้น 27,844 คน ป 2563 PCC4 รพ.สต.ตันหยงลุโละ 2 ทีม ทีม 1 รพ.สต.ตันหยงลุ
โละ รพ.สต.บาราโหม ทีม 2 รพ.สต.กะมิยอ รพ.สต.คลองมานิง ประชากรทั้งสิ้น 16,289 คน จัดทํา line Group จัดทํา
คิวอารโคต ขนาด A4 สําหรับ อสม.และทีมเยี่ยมในทีม PCC1 และ PCC2 จํานวน 500 ใบ แยกเปน PCC1 จํานวน 230
ใบ PCC2 จํานวน 270 ใบ จัดทําแลวจํานวน 200 ใบ การประเมินความสําเร็จการดําเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว
อําเภอเมืองปตตานี สัดสวนผูใชบริการผูปวยนอกทุกสิทธิ์ในหนวยบริการปฐมภูมิ ป 2558-2561 ไตรมาส 2 มีอัตราที่
เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบจํานวนผูปวยที่ Admit ใน รพ.ปตตานีของอําเภอเมืองป 2560-2561 (ชวงเวลาเดียวกัน ตุลาคมมีนาคม) มีอัตราลดลง และเปรียบเทียบคาใชจายของอําเภอเมืองป 2560-2561 มีอัตราที่ลดลง
๕.๑.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีการทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมติสํานัก
นายกรั ฐมนตรีภายใน 60 วัน หลั ง จากลงในราชกิ จ จานุเบกษา วันที่ 9 มี นาคม 2561 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 มีการจัดทําโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรอบหลักในการดําเนินงานแยกเปนดานเศรษฐกิจและสังคมกับดานมั่นคง
ปญหาที่ไดจากการทําประชาคม ไทยนิยมยังยืน ตําบลสะบารัง คือตองการปรับปรุงอาคารและสงเสริมอาชีพสูชุมชน ความ
ตองการใหกลุมคนที่วางงานมีงานทํา และในวันที่ 9 เมษายน 2561 นพ.อ.วราวุธ สุรพฤกษ นักวิชาการอิสระไดมาพบปะ
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แนะแนวทางการจัดตั้ง กก.พชอ. และการดําเนินงานตอยอดจากแนวคิดเดิม สู พชอ.ในป 2562 และในวันที่ 16 มีนาคม
2561 รพ.ปตตานีไดรับเกียรติบัตรคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอดีเดนระดับเขตสุขภาพที่ 12
5.2 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2561 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561
วัตถุประสงค เพื่อติดตามประเมินผลงานตามเปาหมาย การถอดบทเรียน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมี
รูปแบบแนวทางการตรวจราชการ ดังนี้
วันที่ ๑ -ชวงเชา - รับฟงการนําเสนอผลงานดําเนินงานของ สสจ., รพศท., รพช.
-ชวงบาย - ทีมตรวจราชการตรวจเยี่ยม คปสอ.และรพ.สต.
- ทีมตรวจราชการเขาเก็บรวบรวมขอมูล
วันที่ ๒ -ชวงเชา /บาย – ทีมตรวจราชการเขาเก็บรวบรวมขอมูล
วันที่ 3 -เวลา 09.00-12.00 น. นําเสนอผลการตรวจราชการใหหนวยงานที่รับตรวจทาน
หนวยตรวจรับ จัดทําและนําเสนอขอมูลการตรวจราชการ ใชฐานขอมูล ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561มีนาคม 2561) และสงขอมูลรายงานผลการดําเนินงานลงระบบตรวจราชการฯ กอนทีมลงพื้นที่อยางนอย 1 สัปดาห
การสรุ ป ผลการตรวจราชการ คือ สรุป สถานการณ แสดงจุ ดร วมที่ จ ะสะท อ นความก าวหน า หรื อ
ผลสั ม ฤทธิ์เ ชิง นโยบาย วิเคราะห – ปญ หาสํ าคัญ ร วมของพื้ น ที่ - Best Practice - บทเรี ยนจากความล ม เหลว เช น
โครงสราง การจั ดการ องคความรู งบประมาณ กฎ /ระเบียบ/ แนวปฏิบั ติ หรือ การถายทอดนโยบาย เปนตน มี
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเชิง นโยบาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ การตรวจราชการในปตอไป
การรายงานผลการตรวจราชการ ตก.1 ใหรายงานผลการตรวจผานระบบตรวจราชการออนไลนภายใน
7 วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจในแตละจังหวัด ตก.2 ใชขอมูลผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560-มิถุนายน
2561 ) โดยรายงานผานระบบตรวจราชการออนไลน ภายใน 15 สิงหาคม 2561
5.3 แพทยเฉพาะทางจบป 2561 รวม 11 สาขา จํานวน 12 คน
สาขา
จํานวน
ชื่อแพทย
1. ศัลยศาสตรตกแตง
1 พญ.ชวนิตา แพรศรีสกุล(56)
2. ศัลยศาสตรทั่วไป
นพ.มูฮําหมัดซอบีร กริยา (57)
2
นพ.พจนชระ แซฉั่ว
3. ศัลยศาสตรออรโธปดกิ ส
1 พญ.ธิดารัตน อมแกว (57)
4. วิสัญญีวิทยา
1 พญ.มารียา เจะอารง (58)
5. อายุรศาสตร
1 พญ.สุภัค พูลสวัสดิ์ (58)
6. ศัลยเด็ก
1 พญ.ฟูรีดา สาหลํา (57)
7. สูติ-นรีเวชศาสตร
1 พญ.ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์ (58)
8. รังสีวิทยา(วินิจฉัย)
1 พญ.ปณฑ จันทนิมิ (58)
9. จิตเวชศาสตร
1 พญ.นุชนาถ ตาเยะ (โควตาเขต) (58)
10. โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
1 พญ.ณัฐกานต แกวสุวรรณ (58)
11.อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร (สาขาตอยอด)
1 พญ.กนกทิพ ทองผอง (59)
5.4 รายชื่อแพทยประจําบานศึกษาตอป 2561 จํานวน 6 สาขา
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นส.อัสมา เจะอาลี

ขอทุนสาขา
อายุรศาสตร

ที่ปฏิบัติงาน
รพช.มายอ

ภูมิลําเนาเดิม
เมือง ปตตานี

ที่เรียน
รามา
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2
3

พญ.เมธิญา แซอึ่ง
นายรชานนท วงศวิวัฒนไชย

ประสาทวิทยา
ศัลยตกแตง

รพ.สุไหงปาดี นราฯ
จ. นราฯ
รพช.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี อ.เมือง สุราษฎรธานี

4
5
6

นพ.กุลภัทร สืบประดิษฐ
นายปวงสรรค ยักกะพันธ
นายนิบาล หะราตี

ออรโธปดิกส
รพช.แมลาน
จิตเวชศาสตร
รพร.สายบุรี
จิตเวชเด็กและวัยรุน รพช.ยะรัง

อ.โคกโพธิ์
อ.หนองจิก
อ.เมือง ยะลา

รามา
ศิริราช
ศิริราช
จุฬา
จุฬา

๕.5 กลุมงานอาชีวเวชกรรม โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2561 ของเจาหนาที่โรงพยาบาลปตตานีในวันที่
23 เมษายน 2561 -18 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมชลาลัย โรงพยาบาลปตตานี
5.6 พัสดุ รายงานตรวจสอบครุภัณฑประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ใหหนวยงานตางๆ รายงานครุภัณฑที่มีอยูจริงและ
ใชงานได ตองสงใหงานพัสดุภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป คือ ขอ
213 ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ 205
แตงตั้งผูรับผิดชอบใน การตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปที่
ผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินตรวจสอบพัสดุในวันเปด
ทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลว
ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ขั้นตอนการสงคืนของ มีขั้นตอนดังนี้คือ ตึก/หนวยเบิก สงใบซอม+สิ่งของ ใหชางฯ ชางฯ ตรวจสอบ
กรณีซอมไมได
-ชางฯ จะสงใบซอม+ สิ่งของ คืนใหทางตึก/หนวยเบิก
-ตึก/หนวยเบิกทําใบสงคืน 4 สี +ใบซอม+เลขครุภัณฑ
-ตึก/หนวยเบิกนําสิ่งของพรอมหลักฐานฝายหัวหนาหนวยเบิก
-ใหหัวหนาฝาย-หัวหนางาน ตรวจสอบ กรณีสงคืน
รับของสงคืนพรอมใบ 4 สี สงคืน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น.
5.7 การจํ าหนายพั สดุ ขอ 215 ระเบี ยบกระทรวงการคลังวาดวยการจั ดซื้ อจัดจางและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 หลั ง จากการตรวจสอบแล ว พั ส ดุใดหมดความจํ าเป นหรื อ หากใชในหนวยงานของรั ฐ ตอ ไป จะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่เสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
(ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคกรสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ให
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต ใหแกเจาหนาที่ของรัฐทีห่ นวยงานของรัฐมอบ
ใหไว ใชงานในหนาที่ เมื่อบุคคลดังกลาวพนจากหนาที่หรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลว ใหขายใหแกบุคคล
ดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
5.8 โครงการปรั บเปลี่ยนพฤติก รรมสุ ขภาพเจาหนาที่ ผลการดําเนินงานโครงการปรั บเปลี่ยนพฤติก รรม
สุขภาพเจาหนาที่ในกลุมที่มีคาดัชนีมวลกายเกินเกินอยูในเกณฑจํานวน 18 คน เมื่อปรับเปลี่ยนแลวทําใหที่ดีขึ้น ปจจัยที่มี
สวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพของเจาหนาที่ รพ.ปตตานี คือ ขาดความรูความเขาใจคลาดเคลื่อน ขาดความตระหนัก
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ทัศนคติตอการรับประทานอาหาร ทัศนคติตอการออกกําลังกาย และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยเอื้อ
คือ นโยบาย กลุมเพื่อน แรงสนับสนุนจากครอบครัว ปจจัยเสริมคือสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ปญหาและอุปสรรคคือ
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

1.ผูเขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรมไมตอเนื่อง

ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการลวงหนา เพื่อสะดวกในการ
จัดตารางเวร จัดกิจกรรมนอกโรงพยาบาล

2. ไมไดรับหนังสือการเขารวมกิจกรรม

ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการลวงหนา สงหนังสือถึงมือ
ผูรับโดยตรง และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เชน ติดใน
ลิฟท บอรดประชาสัมพันธ ใสในระบบ Intranet /Internet
เสียงตามสาย
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู มีรางวัลในการจูงใจ กระตุน
บอยๆ

3. ขาดแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไมยั่งยืน

มีบุคคลตนแบบ
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพ เชน มี Fitness
ในโรงพยาบาล 100% Healthy Meeting รานอาหารชู
เมนูสุขภาพ

โครงการปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรม ดําเนินการดัง ตอ ไปนี้ อบรมเชิง ปฏิบั ติก ารปรั บ เปลี่ ยนพฤติก รรมสุ ขภาพใน
เจาหนาที่ พบปะกลุมทุก 2 เดือน เพื่อติดตามความกาวหนาและเสริมกําลังใจ กิจกรรมเชิงรุกในหนวยงานคืนขอมูลให
หนวยงานเพื่ อรับทราบสภาวะของตัวเอง และสอบถามความตองการเพิ่ มเติ มสวนที่ขาด สรางแรงจูงใจผูที่ป รับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยการติดบอรด และรับเกียนติบัตรในการประชุมคณะกรรมการบริหาร องคกรรักษสุขภาพ การออก
กําลังกาย และเมนูสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกายตอเนื่อง
5.9 HA จัดกิจกรรม Mini มหกรรมนําเสนอผลงานคุณภาพครั้งที่ 1 ป 2561 โรงพยาบาลปตตานี ในวันที่
18-19 เมษายน 2561 ณ หองประชุมไทรงาม ภายใตหัวขอ คุณคา คุณภาพ คุณธรรม และกิจกรรม Clinic HA วันที่
10 เมษายน 2561 และมีการติดตามงานคุณภาพทุกเดือน
๕.10 คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสีย่ งมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
แลว ตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก
๕.11 การติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลปตตานี ปญหาที่พบมากที่สุดคือสถานที่ เชน
การจัด Zone สําหรับผูปวยดื้อยา อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน Cuff BP, หูฟง, ถังขยะชนิดเทาเหยียบ การ
ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน การผสมน้ํายา การทําความสะอาดสถานที่ การเก็บเครื่องมือ
อุปกรณตางๆของผูปวยดื้อยา การประสานระหวางหนวยงานในการใหบริการสําหรับผูปวยดื้อยา เชน หนวยงาน X-ray
หนวยงานกายภาพ เวรเปล การยายผูปวยระหวางตึก หรือแมแตการ Refer back สูโรงพยาบาลชุมชนความรูและความ
ตระหนักในเรื่องเชื้อดื้อยาของบุคลากรทางการแพทย การดําเนินการแกไข ปรับปรุงหองน้ําสําหรับผูปวยเชื่อดื้อยา เพิ่ม
จุดการติดตั้ง AHG ตามหอผูปวย
5.12 งานวันเกิดโรงพยาบาล จัดกิ จกรรมทางศาสนาคือ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ศาสนาอิ ส ลาม เวลา
07.00 น. ณ ศาลาละหมาด โรงพยาบาลปตตานี สวนศาสนาพุทธ เวลา 08.00 น. สักการะเจาแมไทรทอง เปลี่ยนผาตน
ไทร และทําบุญเลี้ยงพระ ณ หองประชุมราชาวดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

