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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 5/๒๕๖1 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
๑. มอบเงินจัดกิจกรรมมาแกแต เพื่อชวยเหลือเจาหนาที่ 2 ทาน เจาหนาที่ ER และพิเศษอายุรฉัฐ
๒. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนที่ผานมา
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
มหกรรมวิชากระทรวงสาธารณสุขป 2561 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ เมือ งทองธานี มาตรการปอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขอรองเรียนเกิดขึ้น ดําเนินการสอบใหเสร็จภายใน 7 วัน ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หาก
สอบแลวมีเหตุนาเชื่อถือใหยายไปที่อื่นได ผูเกษียน ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นเดือนกันยายน 2561 โดยกรยื่นขอรับ
เงินบําเหน็จ บํานาญ สงมอบหมายงาน
3. ผูตรวจราชการเขตฯ 12 กวดขันระเบียบวินัยเจาหนาที่ราชการทุก งานมหกรรมวิชาการเขตฯ12 ประจําป
2561 ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 โรงแรมใหมในจังหวัดพัทลุง ผูตรวจราชการรอบที่ 2/2561 ระหวางวันที่ 2426 กรกฎาคม 2561 ขอบคุณทุกๆทานที่ชวยดําเนินการ เรื่องงบประมาณประจําป 2561 และนําประสบการณตางๆ
มาใชในป 62 งบจังหวัดชายแดนใต งบดําเนินการเบิกจายไดเพียง (44%) และงบอุดหนุน (0%) วัคซีนพิษสุนัขบา แตละ
โรงพยาบาลชวยเหลือกันได Happy NOPH ขอใหทุกจังหวัดทําแผนอัตรากําลัง HR Clinic และกรสื่อสาร ขอมูลขาวสาร
ระเบียบและขอปฏิบัติตางใหผูปฏิบัติทราบใหทั่วถึง พญ.รังสิมา มอบเครื่อง Smokerilyzer ใหโรงพยาบาลปตตานี จํานวน
3 เครื่อง
4. โรงพยาบาลปตตานี ระเบียบวินัยเจาหนาที่ของรัฐ สิ่งที่หามเด็ดขาดมี 2 เรื่องคือเรื่องการทุจริต และยาเสพติด
หากพบเจาหนาที่ที่กระทําทั้งสองเรื่องนี้ใหดําเนินการไลออกอยางเดียว การรับลูกจางใหมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ให
หัวหนาทุกหนวยงานที่ไดรับลูกจางใหมประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางรอบ 3 เดือน, 6 เดือน การยายออกตองไมขอ
เจาหนาที่เพิ่ม ใน 2-4 ป เจาหนาที่ที่ไปชวยราชการตองเรียกตัวกลับ การจางเพิ่มไมมีการจางเพิ่มแลว ถาเกิน FTE จะไม
อนุญาตใหรับเพิ่ม ถาเกิน FTE จะไมรับยาย การยายหนวยงานภายในโรงพยาบาลใหถือปฏิบัติเหมือนกัน เรื่องติดตามทุก
เดือน คือ IC, ENV., RM ผลงานระบบบริการ และของกลุมงานสนับสนุนในเรื่องของสถานะการเงิน ติดตามแผนงบ เงิน
ตางๆ และ Green& Clean Hospital
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน เมษายน ๒๕๖1
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือนเมษายน 2561
สวนตางคารักษาพยาบาลตอ admission UC= -๕,๙๘๔ บาท จายตรง =๑,๗๕๖ บาท อปท. = ๕๒๑ บาท
2. การพัฒนาระบบหนวยบริการ
- สาขาหัวใจและหลอดเลือด การพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวยกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบบูรณาการ
ดวยเครือขายจังหวัดปตตานี เปาหมายอัตราการตาย STEMI รวมจังหวัดปตตานีนอยกวารอยละ 10
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-การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมกี ารใชยาอยางสมเหตุสมผล RDU-AMR ปญหาและขอจํากัดคือ
โปรแกรมที่ใชในการดึงขอมูลตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลบางตัวชี้วัดยังไมสมบูรณ ขอมูลตัวชี้วัดการใชยาปฏิชีวนะใน HDC ไม
ตรงกับโปรแกรมที่ใชของโรงพยาบาล ขอเสนอแนะคือ พัฒนาโปรแกรมกลางเปนหนึง่ เดียวใหสามารถดึงขอมูลทีส่ มบูรณ
เนนการบูรณาการขับเคลื่อนโดยกรรมการ AMR
- สาขาวัณโรค (TB) ป 2561 ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 63 ราย อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณ
โรคปอดรายใหม ม ากกวารอ ยละ 85 ผลการดําเนินงานในการคนหาผู ป วยรายใหม ผู ปวยกลุ ม เสี่ ยง 5 กลุ ม คือ HIV
COPD/Asthma ผูสัมผัสรวมบานและ
- สาขา MCH อัตราการตายของมารดาไทย ไมเกิน 20/แสนคน ป 2561 โรงพยาบาลปตตานีพบอัตรา
การตายของมารดาจํานวน 4 ราย
- ONE DAY SURGERY (ODS) หมายถึงการผาตัดผูป วยที่ไมตองรับไวเปนผูปวยในและอยูโรงพยาบาลไม
เกิน ๒๔ ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการพิจารณาโรคของผูปว ย คุณสมบัติของหนวยบริการทีเ่ ขารวมใหบริการผาตัดแบบวัน
เดียวกลับ
- งานอุบัติเหตุโรงพยาบาลปตตานี เปาหมายเพื่อเพิ่มการเขาถึงระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ลดอัตราการ
เสียชีวิตและภาวะทุพลภาพทีปองกันไดจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน และระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว กําหนดพื้นที่ ปาหมายของ PCCป 2560-2563 และจัดทําคิว
อารโคตจํานวน 500 ใบ แจกใน PCC ตางๆ ผูรับบริการเพิ่มขึ้น อัตราการคลองเตียงลดลง
- การพัฒ นาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ใน ต.สะบารัง และกําหนดการแตงตั้ง
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
มอบแลว ๑๖ รายการ
๓.๒ งบ 3 จังหวัด จํานวน 9 รายการ สงมอบแลวทุกรายการ
3.๓ งบคาเสือ่ ม
- ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนรอจังหวัดลง
นามสัญญาทั้งหมด
- ป 2560 90% หนวยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 รอบริษัท ชี้แจงเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษร เครื่องจี้บริษัทสงเอกสารชี้แจงเหตุผล เสนอจังหวัดเลิกสัญญา+ประสาน ก.ศัลยเตรียมสเปค
- ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอน รอทํ าสั ญ ญา ๖ รายการ
เสนอผูวาลงนาม ๗ รายการ
- ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนรอสงมอบ
- <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน การแพทย 11 รายการ รอทํา
สัญญา ระบบลิฟท ถึงขั้นตอน 1 เสนอผูวาแตงตั้งกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดราคากลาง ตูควบคุมไฟฟารอตรวจรับ
3.๔ เงินบํารุงป 2560
-เงินบํารุงป 60 แลวเสร็จ สวนที่ยังดําเนินการไมเสร็จแจงคาปรับแลว รอสงมอบ 6 เครื่อง รอชางซอม
3.๕ แผนเงินบํารุงป 2561 พัสดุดําเนินการ และเสนอจังหวัด ทําเอกสารขออนุมัติยกเลิกแผนทําเอกสารอนุมัติ
ขอประกาศแผนใหม เปน 18 รายการ +คียในระบบ แตงตัง้ กรรมการ
4. แนวทางการตรวจนิเทศงาน รอบที่ 2/2561 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อติดตามประเมินผลงาน
ตามเปาหมาย การถอดบทเรียน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๕. กําหนดการนิเทศงานแบบบูรณาการ อ.เมือง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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๖. . Green & Clean ผานระดี เปาหมายป 2561 ผานระดับดีมาก ตองผาน 4 เกณฑ คือ คือเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย การพัฒนาสวมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และการสรางเครือขายการพัฒนาสู
ชุมชน
๗. เวชระเบียนผูปวยใน เสนทางเดินเวชระเบียนผูปวยในเดิมลาชา สงไมทันตามเวลา และการลงรายการสวนใหญ
จะไมลงวันที่และเวลาในการลงขอมูล ซึ่งจะมีผลตอการจายเงินของผูปวยแตละรายของ สปสช. ผลรวมการเปลี่ยนแปลง ๑๓๖.๑๘๔๖/RW
๘. ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลป ตตานี HA รับ การเยี่ยม Focus อีก ครั้งในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดย
คณะกรรมการจาก สรพ. และหนวยงานที่ยังไมสงตัวชี้วัดตางๆ ใหสงภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
๙. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณทเี่ กิดขึ้นแลว ตอง
ไมเกิดขึ้นซ้ําอีก หนวยงานที่ไมคอยรายงานความเสี่ยงคือหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่รายงานความเสี่ยงมากคือ
หนวยงานดานการพยาบาล
๑๐. การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (IC) เน น เรื่ อ งการล า งมื อ เป น อั น ดั บ แรกในการติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา และให ง าน
ประชาสัมพันธเปดเสียงตามสายเพลงลางมือหลังจากเพลงมารทโรงพยาบาลทุกวัน
จัดกิจกรรม มินิมหกรรมนําเสนอผลงานคุณภาพครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ หองประชุมไทรงาม ในหัวขอ
คุณคา คุณภาพ คุณธรรม
เรื่อง รับรอง
1. หองแยกผูปวยวัณโรค 3 ตึก (อญ./อช.1/อช.2) 9 หอง
เดิม ผานมติไปแลว 2,400,000 บาท (หองละ 800,000 บาท) ปรับใหม ขอเพิม่ วงเงินหองละ 10,000 บาท (3 หอง)
เปนเงิน 30,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท
2 หองแยกเชื้อดื้อยา (ICU MED) วงเงิน 200,000 บาท ในวงเงินเดิมที่วางไว
๓. ไตเทียม ขออนุมัติซื้อเครื่องจายคอลีนฆาเชื้อในน้ําดิบ วงเงิน 60,000 บาท
๔. ทันตกรรม สง พกส. ฝกอบรมหลักสูตรผูชวยทันตกรรม 1 ป (เมย.61-มีค.62) คณะทันตแพทยศาสตร ม.
สงขลานครินทร เงิน 139,240 บาท (คาลงทะเบียน 22,000 บาท คาเบี้ยเลี้ยง 63,360 บาท คาเชาที่พัก 42,000
บาท และคาพาหนะ 9,880 บาท) ใชงบในแผนจก กลุมงาน พรส.
๕. ฝายบริหารทั่วไป ที่จอดรถดานหนาโรงพยาบาล ติดกับทีจ่ อดรถผูพิการ 4 ชอง หามใหเจาหนาที่จอด ไวให
สําหรับผูมาใชบริการที่จอดไมเกิน 30 นาที
๖. กลุ ม งานติด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (IC) ให ป ระชาสั ม พั น ธเ ป ด เสี ยงตามสายทุ ก เชาหลั ง จากเพลงมาร ท
โรงพยาบาลปตตานี ตามดวยเพลงลางมือ
๗. กลุมงานรังสีวิทยา ขอปรับอัตราคาจางของตําแหนงนักรังสีเทคนิค ประเภทการจางลูกจางชั่วคราว ซึ่งเปน
วิชาชีพ ที่ขาดแคลน จากเดิมอัตรา 11,030 บาท ขอปรับเปน 15,000 บาท และขอนักเรียนทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค
จํานวน 3 ทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
เรื่อง มอบหมาย
1. การเจาหนาที่
-เชิญหัวหนางาน ชี้แจงกับผูวาฯ ใหคะแนนแบบประเมินเจาหนาที่เต็ม 100 คะแนน
-แผนอัตรากําลัง HR Clinic การสื่อสาร/ระเบียบตางๆ
-ระเบียบวินัยเจาหนาที่ของรัฐ หามเด็ดขาด 2 เรื่อง ทุจริตและยาเสพติด
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-การลาศึกษาตอของพนักงานกระทรวง
2. เวชระเบียน สรุปชารทชา แสดงผลลัพธการดําเนินงานทีเ่ กิดขึ้น
3. การเงิน รายรับลดลง 6 ลาน รายจายเพิม่ ขึ้น 16 ลาน รวม 22 ลาน
4. Green & Clean รับการประเมิน กรกฎาคม 2561 เพือ่ ใหผานระดับดีมาก
เรื่อง ติดตาม
1. การเจาหนาที่ ลาศึกษาตอของพนักงานกระทรวง
2. ฝายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean และทีจ่ อดรถในโรงพยาบาลจอดไดกี่คัน
3. ความเสี่ยง เกิดขึ้นซ้ํานําเสนอครัง้ ตอไป
4. การเงิน รายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
5. กลุมงาน พรส. รายงานความกาวหนาของงบลงทุน และการขออนุมัติปรับแผนตางๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 5/2561
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศุภธราธาร

7. นายแพทยรุซตา

สาและ

8. นายแพทยพรชัย
9. แพทยหญิงภาวิณี
10. แพทยหญิงดาราวรรณ
11. แพทยหญิงศิริพร
12. นายแพทยจุมพล

ประเสริฐวชิรากุล
เสรีประภากิจ
สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

13. นางสาวอุษณีย
14. ทพญ.จุฑามาศ
15. นางสาวทิพวรรณ
16. นางสุภาวลัย
17. นางรอมือเลาะ
18. นางภัสราวรรณ
19. นายอภิเชษฐ
20. นางอัจฉาราวรรณ
21. นางเจะปาตีหมะ
22. นางสุพัตรา
23. นายฉลอง

ชวยธรรมรัตน
อรามรัตน
วัฒนโชติ
สุวิทยารัตน
หะยีเด
ชายสิงขรณ
โกตัน
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
มีสงค

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. พญ.วรางคณา
ศรีสุด
2. นายแพทยพรสวัสดิ์
สุวสรรณวงศ

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

ศีลวัฒนพันธ

4. นายแพทยอัสมาน
5. แพทยหญิงสุรสั วดี
6. นางสาวทิพวรรณ
7. พญ.ละออพรรณ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวแกวตา
2. นางสาวปทมา
3. นางสาวกัญญา
4. นางลมัย
5. นายอัซมี
6. นางสุมาลี
7. นายนิเวต
8. นางรัชนีวรรณ
9. นางศิราณี
10. นางผกาพร
11. นางสาวพิชานุช
๑2. นางสุพรรณี
๑3. นางทิพวรรณ
๑4. นางสาวพรชนก
15. นางปยนารถ
16. นางหทัยชนก
17. นางนงนุช
18. นายทนงศักดิ์
19. นางสาวรอกีเยาะ

อาลี
ศุภธราธาร
วัฒนโชติ
สาและ

ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
แดงประดิษฐ
ยูโซะ
คงสมพรต
บุญญโส
แกวประกาศ
โทบุรี
ไชยเอียด
ตันติรานนท
ลีฬวงษ
วัฒนโชติ
เกื้อกอสุข
แกวมาก
ศรีสวัสดิ์
ชอพันธกุล
สุไลมาน
เจะแว

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ)
นักทรัพยากรบุคคล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ตามระเบียบวาระ
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 17 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
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ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
1 24 เม.ย.61

หนวยงาน
งานแพทยแผนไทย

รายการ

สถานที่

ใหการตอนรับนายกเหลากาชาด และ
อาคารแพทยแผนไทย
คณะ มาเยี่ยมชมอาคารแพทยแผนไทย
ผูอํานวยการ และคณะเจาหนาที่
หนาอาคาร
โรงพยาบาลปตตานี รวมกันปลูกตน
แพทยแผนไทย
การบูร
ใหบริการตรวจสุขภาพแกเจาหนาที่
หองประชุมชลาลัย
โรงพยาบาลปตตานี ประจําป 2561
จัดกิจกรรม Asthma camp วัตถุประสงค
หองประชุมไทรงาม
: เพื่อพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยโรค
หืดในเด็ก กลุมเปาหมาย : แพทย
พยาบาล และผูรับผิดชอบงาน Asthma
clinic ทุกแหง เจาหนาที่ รพ.สต.ทั้งหมด
จํานวน 54 ราย กลุมผูปวยและผูปกครอง
จํานวน 66 ราย
กิจกรรม : 1. ฐานความรู 2. เสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลผูปวย

2

25 เม.ย. 61

โรงพยาบาลปตตานี

3

กลุมงานอาชีวเวชกรรม

4

23 เม.ย. –
11 พ.ค. 61
25 เม.ย. 61

5

30 เม.ย. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

ทํา Swab มือ และ Rectal Swab ใน
แมคาที่จําหนายอาหารในโรงอาหารของ
รพ.ปตตานี

โรงอาหาร รพ.ปตตานี

6

1 , 3 พ.ค. 61

กลุมงานเภสัชกรรม

จัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน เรื่อง
การใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง และการใชยา
สมเหตุผลในชวงเดือนรอมฎอน
กลุมเปาหมาย : ผูปวย HT/DM ที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลปตตานี

คลินิก HT/DM
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2 – 4 พ.ค. 61

กลุมงานสุขศึกษา

8

3 พ.ค. 61

PCT เด็ก

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
“ลดน้ําหนักอยางไร ใหประสบผลสําเร็จ”
กลุมเปาหมาย : เจาหนาที่รพ.กลุม BNI
เกิน ไขมันเกิน เสี่ยงHT/DM
กิจกรรม : 1.การตรวจมวลไขมัน (คณะ
จาก มอ.ปตตานี)
2.แรงบันดาลใจการลดน้ําหนัก โดยพญ.
นาวาฬ 3.ความรูเรื่องอาหาร โดยคุณอนิ
รุต 4.การออกกําลังกาย โดยคุณซอลีฮะห
5.เตนลีลาศ โดย
อ.สุภรณ
กลุมงานสวัสดิการสังคมและ กลุมงานสวัสดิการสังคมและประกัน
รพ.ปตตานี
ประกันสุขภาพ
สุขภาพ รวมกับสนง.ประกันสังคมเยี่ยมให
กําลังใจ และมอบของขวัญแกผูใชสิทธิ
ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวใน รพ.
ปตตานี เนื่องในวันแรงงานแหงชาติ

หมายเหตุ

8

ที่
9

วันที่จัด
ทุกวันพุธ

10 ทุกวันพุธ

หนวยงาน
กลุมการพยาบาล
จิตอาสา โรงพยาบาล
ปตตานี

กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล
1 23 เม.ย. 61
งานแพทยแผนไทย
2

23 เม.ย. 61

โรงพยาบาลปตตานี

3

18 , 19 , 24
เม.ย. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม
และ CMU 1

4
5

26 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม
กลุมงานเวชกรรมสังคม
รวมกับทีมสหวิชาชีพ

22 เม.ย. 61
23 เม.ย. 61
6

19 -20 เม.ย.
61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

7

23 เม.ย. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

8

24 เม.ย. 61

CMU 1

9

24 เม.ย. 61

หนวยกามโรค รพ.ปตตานี

10 24 เม.ย. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม
และ CMU 1

27 เม.ย. ,
1 พ.ค. 61
11 2 – 3 พ.ค. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม
และกลุมงานสุขศึกษา

รายการ
สถานที่
กิจกรรมออกกําลังกายโยคะเพื่อสุขภาพ
หองประชุมไทรงาม
เวลา 15.30 – 16.30 น.
งานผูปวยนอก
คุณชานนท มณีศรี เจาหนาที่ สสจ.
ปตตานี และลูกสาวมารองเพลงและเลน
ดนตรีใหผูปวยเด็ก และผูมารับบริการ
ไดรับฟงระหวางรอรับบริการเวลา 08.30
– 09.30 น.
ผูอํานวยการ และทีมเจาหนาที่
ต.ทรายขาว
รพ.ปตตานี เยี่ยมและรวมพิธีไหวครู บาน
อ.โคกโพธิ์
หมอเด
เจาหนาที่ รพ.ปตตานี ลงพื้นที่นิเทศงาน -รพ.สต.ปูยุด
รพ.สต.ติดดาว
-รพ.สต.ตันหยงลูโละ
-รพ.สต.รูสะมิแล
- ลงพื้นที่เยี่ยมมารดาหลังคลอด และ
ตําบลสะบารัง/ตําบลอา
รณรงคโครงการ ชวนแมนองหนูมาฝาก
เนาะรู
ครรภ
ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กหลังไดรับวัคซีน
ชุมชนปะการอ
- ลงพื้นที่เยี่ยมผูปวย โครงการ ศอ.บต.
- ชุมชนหลังแขวง
- ชุมชนสะบารัง
- เยี่ยมผูปวยติดเตียง
- ชุมชนโรงอาง
- ชุมชนโรงอาง
- ชุมชนจือแรบาตู
จัดอบรมโครงการ เพิ่มทักษะใหอสม. เพื่อ หองประชุม รร.เทศบาล
IQ เด็กปตตานี จํานวน 2 รุน
5
กลุมเปาหมาย : อสม.เขตเทศบาลเมือง
จัดประชุมชี้แจงโครงการ อสค. กับ
หองประชุม CMU1
เครือขายอสม.
พญ.รุสนี ปแนบาโง และเจาหนาที่จาก
CMU 1 ลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยcase stroke
รายใหมป 61 เพื่อติดตามความกาวหนา
หลัง D/C จาก รพ.
ลงพื้นที่ใหความรู เรื่อง STI’HIV และการ
สถานบันเทิง
ยายสิทธิการรักษา
เขตเทศบาลเมือง
- ลงพื้นที่เยี่ยมบาน จัดหาพี่เลี้ยงในการ
- ตําบลอาเนาะรู
กํากับการทานยาของผูปวยวัณโรค
- ตําบลสะบารัง
- ลงพื้นที่มอบของใหผูปวยวัณโรค ที่เริ่ม - ตําบลอาเนาะรู
การรักษา ผูปวยรายใหมและคัดกรองผู
- ชุมชนมะกรูด
สัมผัสรวมบาน
รวมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนสุขภาพกลุม
- รร.เทศบาล 5
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
- CMU 1
กลุมเปาหมาย : ประชาชนกลุมเสี่ยงสูงตอ - CMU 2
โรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ ต.สะบา
รัง และ ต.อาเนาะรู

หมายเหตุ
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ที่ วันที่จัด
12 4 พ.ค. 61

หนวยงาน
CMU 2

13 7 – 9 พ.ค. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม
และกลุมงานสุขศึกษา

14 8 พ.ค. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

15 8 พ.ค. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

16 27 เม.ย. 61
9 –10 พ.ค. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

17 4 พ.ค. 61

ทีม ENV รพ.ปตตานี

18 7 พ.ค. 61
19 9–10 พ.ค. 61

นายกสมาคมแมบาน
สาธารณสุข และ เจาหนาที่
รพ.ปตตานี
กลุมการพยาบาล

20 11 พ.ค. 61
21 12 พ.ค. 61

กลุมงานสุขศึกษา
กลุมงานสุขศึกษา

กิจกรรมวิชาการ
1 4-8 เม.ย.61

-นพ.อับดุลรอยะ หะยีสแลแม

2

17 เม.ย.61

3

21-26 เม.ย.61

4
5.

21-27 เม.ย.61
24 เม.ย. 2561

-คุณอัยยุบ เจะโสะ
-คุณมูฮัหมัดโซเฟยน อาแว
-คุณโรสอัยนี หยีเดะ
-คุณปยะธิดา ดวงศรี
-คุณตัสนีม พิมพประพันธ
-คุณโสจิรัตน บุษยบา
-คุณวารุณี เละนุ
-คุณอภิเชษฐ โกตัน
-คุณอดินันท หะมะ
-พญ.กรพินธ แกวกระจาง
และคณะ

รายการ
จัดกิจกรรมรณรงคโรคไขเลือดออก
รวมกับเทศบาลเมืองปตตานี
ลงพื้นที่ใหบริการคัดกรองความเสี่ยง
สุขภาพเบื้องตน และใหคําแนะนําในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก
กลุมเสี่ยง
จัดโครงการเฝาระวังมะเร็งเตานม และ
มะเร็งปากมดลูก
กลุมเปาหมาย : อสม.ในเขตเทศบาลเมือง
ปตตานี
จัดโครงการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองปตตานี มีกิจกรรมการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ
- สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- จัดอบรมใหความรูผูประกอบการ และ
แมคาขายอาหารในชวงเดือนรอมฎอน

สถานที่
ชุมชนเขตรับผิดชอบ
- อําเภอเมืองปตตานี
- อบจ.
- ศาลากลาง
หองประชุม
กองสาธารณสุข
- ตําบลจะบังติกอ
- ตําบลอาเนาะรู
- ชุมชนสะบารัง และ
ชุมชนอาเนาะรู
- หองประชุม
กองสาธารณสุข
รพ.สต.รูสะมิแล/ตันหยงลู
โละ
พื้นที่จังหวัดปตตานี

ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยระบบ
ไฟฟา
ลงพื้นที่เยี่ยมสมาคมแมบานสาธารณสุข
จังหวัดปตตานี พรอมออกปฏิบัติงานเยี่ยม
ผูปวย Long term care
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผูปวย
รร.มายการเดนส
ระยะสุดทาย
กลุมเปาหมาย ไดแก หัวหนาหอผูปวยและ
พยาบาล ที่รับผิดชอบงาน รพ.ปตตานี
รพช. และ รพ.สต. ใน จ.ปตตานี จํานวน
ทั้งสิ้น 95 คน
รวมทําเวทีประชาคม
ชุมชนสะบารัง
เปนวิทยากรในโครงการสงเสริมคุณภาพ รร.เทศบาล 5
ชีวิตเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
อบรมสมาคมศัลยแพทยระบบทางเดิน
ปสสาวะ

จ.ชลบุรี

ประชุมวิชาการทันตสุขภาพ

จ.สงขลา

อบรมสมรรถนการปฏิบัติงานดานการเงิน

กทม.

อบรมมาตรฐานรหัสโรคและหัสถการ
อบรมมรีเวชทารก

กทม.
กทม

หมายเหตุ
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ที่
6
7
8

วันที่จัด
หนวยงาน
24-27 เม.ย.61 -คุณวันฟุรกรณ อันฟุกอน
25เมย.-1พค.61 -คุณณัฐวรรณ เจริญศรี
30เมย-3 พค.61 -คุณมูฮัมหมัดอามีน นิเด

เรื่องดีๆ
1 4 พ.ค. 2561

กลุมการพยาบาล

2

11 เม.ย.61

คุณอิสระ หลีหเจิรญกุล

3

25 เม.ย. 61

พญ.กรพินธุ แกวกระจาง

4

10 เม.ย.61

คุณมาลินทร ไลเจริญ

5

11 เม.ย.61

คุณลิลี่ หลีหเจริญกุล

รายการ
อบรมปญาหจกแอลกอฮอล
อบรมการบําบัดจิต
อบรมพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

สถานที่
กทม
กทม.
จ.ตรัง

จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อชวยเหลือ
เจาหนาที่ 2 ทาน เจาหนาที่ ER และ
พิเศษอายุรฉัฐ มีกิจกรรม กินน้ําชาเพื่อ
รวมสมทบทุนชวยเหลือเจาหนาที่ และ
จําหนายสินคามือสองคุณภาพดี
บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องวัดความดันโลหิตสูง ระบบดิจิตอล
แบบหูหิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
บริจาคเงิน 18,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จําวน 1 เครื่อง
บริจาคเงินจํานวน 90,000 เพื่อจัดซื้อ
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ จํานวน 1 เครื่อง
บริจาคเงินจํานวน 6,800 บาท เพื่อ
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดออกซิเจนจกชีพจร
(Pulse Oximeter) จํานวน 2 เครื่อง

ณ บริเวณทางดิน หนา
ฝายโภชนาการ รพ.ปน.

หมายเหตุ

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน เมษายน 256๑
จํานวนประชุม/อบรม
41 เรื่อง (แพทย 6, พยาบาล 18, อื่นๆ 24)
-เชิญ
76 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
3
ราย
รวม
76 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 143,139 บาท/22 ราย (2๕๐๐)
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท/ 3 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
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3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข
-กํากับและติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ การพัฒนาระบบ
หนวยบริการโดยเนนความกาวหนาของงานที่มอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นเปนปญหาและอุปสรรคหรือไม
-มหกรรมวิชากระทรวงสาธารณสุขป 2561 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองทองธานี
-มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อมีขอรองเรียนเกิดขึ้นในหนวยงานหรือในโรงพยาบาล
งานการเจ าหนาที่ ตองดําเนินการสอบใหเสร็จภายใน 7 วัน ดําเนินการใหเสร็จสิ้ นภายใน 30 วัน หากสอบแลวมี เหตุ
นาเชื่อถือใหยายไปที่อื่นได ตามหนังสือที่ สธ 02178/ว271 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561
-ผูเกษียน ใหดําเนินการใหเสร็จสิน้ กอนสิ้นเดือนกันยายน 2561 โดยกรยื่นขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญ สง
มอบเจาหนาที่ ใหผูทีหนวยงานเห็นสมควรรับงานแทน ตามหนังสือที่ สธ 0208.07/ว1621 ลงวันที่ 3 พ.ค.2561
3. ผูตรวจราชการเขตฯ 12 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัตน
-ใหกวดขันระเบียบวินัยเจาหนาที่ราชการทุกคน ใหปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว
-งานมหกรรมวิชาการเขตฯ12 ประจําป 2561 ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เดิม ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดพัทลุง สถานที่เปลี่ยนเปนโรงแรมใหมในจังหวัดพัทลุง
-ผูตรวจราชการรอบที่ 2/2561 ระหวางวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ควรเตรียมขอมูลเขาระบบให
เรียบรอยกอนผูตรวจราชการเขามาหนึ่งสัปดาห
-ขอบคุณทุกๆทานที่ชวยดําเนินการ เรื่องงบประมาณประจําป 2561 และนําประสบการณตางๆมาใช
ดําเนินการในป 62 ใหดีกวาเดิม
-งบจังหวัดชายแดนใต ยังดําเนินการไมไดตามเปาหมาย ซึ่งการลาชา การเบิกจายงบดําเนินการเบิกจาย
ไดเพียง (44%) และงบอุดหนุน ยังไมมีการเบิกจาย (0%)
-วัคซีนพิษสุนัขบา กรณีมีผูปวยโรคพิษสุนัขบา ปจจุบันวัคซีนขาดตลาด ใหแตละโรงพยาบาลชวยเหลือกัน
สามารถยืมยาวัคซีนกันได
-Happy NOPH ขอใหทุกจังหวัดทําแผนอัตรากําลั ง HR Clinic และกรสื่อสาร ขอมูลขาวสาร ระเบียบ
และขอปฏิบัติตางใหผูปฏิบัติทราบใหทั่วถึง
-พญ.รังสิมา มอบเครื่อง Smokerilyzer ใหโรงพยาบาลป ตตานี จํานวน 3 เครื่อง เพื่อใหผูป วยในสาม
จังหวัดมีแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ใหเหมือนทีอื่นซึ่งใหทุกคนตระหนักและกลัวการเจ็บปวยหรือกลัวที่จะปวย
4. โรงพยาบาลปตตานี
-ระเบี ยบวินัยเจาหนาที่ ของรัฐ สิ่งที่ ห ามเด็ดขาดมี 2 เรื่อ งคือเรื่ องการทุจ ริต และยาเสพติด หากพบ
เจาหนาที่ที่กระทําทั้งสองเรื่องนี้ใหดําเนินการไลออกอยางเดียว
-การรับลูกจางใหมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ใหหัวหนาทุกหนวยงานที่ไดรับลูกจางใหมประเมินการ
ปฏิบั ติงานของลู กจ างรอบ 3 เดือ น, 6 เดือ น และจะอนุญ าตให เจาหนาที่ ยายไปชวยราชการที่อื่ นได ตามมติดังนี้การ
โยกยาย ตองมีคุณสมบัติและโรงพยาบาลที่รับตองไมเกิน FTE, SP การโยกยายในเขตเปนอํานาจของผูตรวจราชการ การ
โยกยายขามเขตเปนอํานาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข การยายออกตองไมขอเจาหนาที่เพิ่ม ใน 2-4 ป เจาหนาที่ที่ไป
ชวยราชการตองเรียกตัวกลับ การจางเพิ่มไมมีการจางเพิ่มแลว ถาเกิน FTE จะไมอนุญาตใหรับเพิ่ม ถาเกิน FTE จะไมรับ
ยาย การยายหนวยงานภายในโรงพยาบาลใหถือปฏิบัติเหมือนกัน
- แบบประเมินเจาหนาที่ เชิญหัวหนางานชี้แจงกับผูวาฯ กรณีใหคะแนนในแบบประเมินของพนักงานเต็ม
100 คะแน
-เรื่อ งติดตามทุ กเดือ น คือ IC, ENV., RM ผลงานระบบบริการ และของกลุ มงานสนับ สนุนในเรื่อ งของ
สถานะการเงิน ติดตามแผนงบ เงินตางๆ และ Green& Clean Hospital
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ ง ที่ 4/2561
ประจําเดือน เมษายน 2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
กุมภาพันธ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561

UC
-7,285
-6,229
-5,984

จายตรง
-4,263
-4,266
-1,756

อปท.
-416
-3,097
521

ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ปงบประมาณ 2561
อายุรกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
กระดูก

เดือน
มกราคม 2561

46.39
(251/541)
60.89
(352/578)
66.23
(406/613)

กุมภาพันธ 2561
มีนาคม 2561

35.61
(177/497)
42.37
(225/531)
46.56
(275/601)

51.16
(22/43)
47.91
(23/48)
49.23
(32/65)

51.36
(303/590)
69.26
(365/527)
64.55
(448/662)

9.65
(51/528)
27.68
(139/502)
14.14
(77/543)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

7.69
(5/65)
5.00
(4/80)
11.22
(11/98)

19.04
(4/21)
20.00
(4/20)
29.16
(7/24)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน เมษายน 2561
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน มีค.61)

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัดผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน เมษายน 61

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

460,379.22

827,124.50

772,783.25

489,485.00
4,827,685.00
6,612,983.00
1,414,695.00
535,531.00
46,808,091.58

18,516,326.19
305,416.10
500,102.00
843,815.97
(540,428.63)
973,288.75
4,448,325.84
9,717,265.00
747,417.00
216,255.00
35,964,824.51

-10,849,991.39
-56,181.40

19,614,734.00

29,366,317.58
361,597.50
2,372,673.00

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

คงคาง

21,487,305.00
16,691.47

763,766.56
288,979.50

-379,359.16

-11,268,840.48

3,403,009.00
1,244,399.00
2,730,732.00
29,918,191.06

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2561 ไมผานการตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
กุมภาพันธ 2561

ติด C
ครั้งที่แลว
91

ติด C
เดือนนี้
20

แกไขแลว
30

คงเหลือ
ติด C
81

13

มีนาคม 2561
เมษายน 2561
เดือน
เมษายน 2558

81
58

21
91
ติด C ป 2558

44
17

ติด C ป 58
11

58
133

แกไขผาน
0

คงเหลือติด C
11

ปญหาติด สงเบิกเมษายน 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5

รหัส
94
97
99
95

รายการ
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ
ราคายาในใบสั่งยา ไมตรงกันกับรายงานของ IT
ไมพบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจงไว
ใน Bill Tran มีการเบิกคายาแตขดขอมูลยาใน Bill Drip
อื่น ๆ
รวม

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
เมษายน ๒๕๖๑
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิไมรวมงบลงทุน

มีนาคม 2561
31
38
11
5
7
92

639,463,669.31
556,198,798.20
83,264,871.11

อัตราคา
มาตรฐาน

เมษายน 2561

เมษายน 2560

<0.8

1.54

1.54

<1.5

2.31

2.39

>1

2.13

2.23

221,538,202.85

215,889,273.94

เมษายน ๒๕๖0
682,058,554.33
534,004,783.75
148,053,770.58

ผลตาง
-42,594,885.02
+22,194,014.45

รายงานลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ณ เมษายน ๒๕๖๑ คงเหลือ 1,056,237.72 บาท
(ยังไมครบกําหนดชําระ)
รายละเอียดการจายเงินบํารุงในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
เงินบํารุงคงเหลือ ณ เมษายน 61
155,422,112.74
จาย เจาหนี้การคา รวม
17,685,317.40
คาสาธารณูปโภค
2,763,028.40
คาตอบแทนเจาหนาที่
6,109,194.50
คาตอบแทน ฉ. 10
10,988,200.00
คาตอบแทน ฉ. 11
12,200,000.00
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คาตอบแทน ฉ. 12
คงเหลือ

6,878,476.00

56,624,216.30
98,797,896.44

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

พฤษภาคม 2561
1. การแพทย 16 รายการ :
เหลือ 9 รายกร : แจงคาปรับเนื่องจากเลยกําหนดสงมอบตามสัญญา
. ยานพาหนะ ส่งมอบ เมย.
. ก่อสร้ าง กรรมการตรวจรับ

เมย. กรรมการตรวจสอบแล้ ว

ไม่ผ่านแจ้ งให้ บริษัทแก้ ไข
2.งบ 3 จว.สบรส 9 รายการ

12,070,000

แลวเสร็จทุกรายการ (เครื่องชวยหายใจและตูเย็นเก็บเลือด)
-สงมอบแลววันที่ 26 เมย.61
-สงมอบแลววันที่ 25 เมย.61

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
1.เครื่องดมยา : =ผานการตรวจสอบจากจังหวัดแลว
2.กลอง URS : ผานการตรวจสอบจากจังหวัดแลว
(รอจังหวัดลงนามสัญญาทั้งหมด 13 รายการ)
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 ถึงขึ้นตอนรอทําสัญญาภายในวันที่ 15 พค.61 (6 รายการ)
ทําสัญญา 7 รายการ เสนอผูวาราชการจังหวัดลงนามสัญญา
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนรอสงมอบ 23 พค.61
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน
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1.การแพทย 11 รายการ รอทําสัญญา 9 รายการ การแพทย 2 รายการดําเนินการใหม (เครื่องใหการรักษาดวยอัลตรา
ซาวน และเครื่องฉายแสงอุดฟน) รอทําสัญญาซื้อขาย วันที่ 22 พค.61
2.ระบบลิฟท ขั้นตอน เสนอผูวาราชการจังหวัดปตตานีแตงตั้งกรรมการกลาง กําหนดราคากลาง
-ตูควบคุมไฟฟา รอตรวจรับ

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

จํานวน
31

งบรวม
หมายเหตุ
12,975,700 1. (บริษัทไมมีสินคาสงมอบ) แจงคาปรับแลว
2 รอสงมอบ 6 เครื่อง (อะไหลมาถึงบริษัทแลว รอชางมาซอม)

3.3.4 แผนเงินบํารุงป 2561
รายการ
ครุภัณฑการแพทย 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ

จํานวน
18*

ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา

19
5

ครุภัณฑยานพาหนะ

1

งบรวม
หมายเหตุ
10,375,000 พัสดุดําเนินการ และเสนอจังหวัด1.ทําเอกสารขอ
อนุมัติยกเลิกแผน 2.ทําเอกสารอนุมัติขอประกาศ
แผนใหม เปน 18 รายการ +คียในระบบ 3.แตงตั้ง
กรรมการ
4,866,200
1. เสนออนุมัติเผยแพร แผนการจัดซื้อจัดจาง
14,090,000 2. รายงานขอใชราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะ
1,198,000 ปรับแผน มค.61

แผนเงินบํารุงป 2561 ปรับปรุงสิ่งกอสราง สิ่งกอสราง ทั้งหมด 19 รายการ (ไมนับชะลอ 4 รายการ) ถึงขั้นตอน
1. รายการปรับปรุงหองอานฟลมรังสีแพทย ชางดําเนินการแลว 2 พฤษภาคม 2561 ถึงขั้นตอนที่ 10 รอสงมอบ 24 มิถุนายน 2561
2. ทาสีภายนอกอาคารมิตรไมตรี (แบบเสร็จ) หองแยกผูปวยวัณโรค 3 ตึก (รอปรับแผนเงินบํารุง) ถึงขึ้นตอนที่ 1 เผยแพรแผน
3. รายการที่เหลือต่ํากวา 500,000 ถึงขั้นตอนการรายงานผลพิจารณากําหนดรูปแบบรายการและราคากลาง 2 รายการ คือ ปรับปรุง
หองน้ําผูปวยตึก NICU และปรับปรุงหองน้ําชายและหญิงตึก SICU สวนที่เหลืออีก 16 รายการรอดําเนินการอยู (ปรับราคาใหม)

งบบูรณาการชายแดนใตป 2561 รอบผานวาระ 2) โรงพยาบาลปตตานี งบรวม 62,943,700 บาท
1.การแพทยฉุกเฉิน

2.แพทยแผนไทย

ครุภัณฑ
1. รถพยาบาล 2 คัน
= 4,000,000 บาท
2. การแพทย 10 รายการ =18,540,000 บาท
รวม 22,540,200 บาท
ครุภัณฑ
-

รวมทั้งสิ้น

สิ่งกอสราง
1.ปรับปรุงหองผาตัด4 หนวย
= 28,000,000 บาท
รวม 28,000,000 บาท
สิ่งกอสราง
1. อาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค
(แผนไทย)
= 12,403,500 บาท
รวม 12,403,500 บาท

รวมทั้งสิ้น
50,540,200

รวมทั้งสิ้น
12,403,500

62,943,700
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3.4 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีป กติ รอบที่ 2/2561 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม
2561 วัตถุประสงค เพื่อติดตามประเมินผลงานตามเปาหมาย การถอดบทเรียน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยมีรูปแบบแนวทางการตรวจราชการ ดังนี้
วันที่ ๑ -ชวงเชา รับฟงการนําเสนอผลงานดําเนินงานของ สสจ., รพศท., รพช. ชวงบาย ทีมตรวจราชการ
ตรวจเยี่ยม 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
3.5 กําหนดการนิเทศงานแบบบูรณาการ อ.เมือง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เวลา
รายการ
09.00 – 09.15 น.

09.15 – 12.00 น.

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.30 น.

คปสอ. นําเสนอ 15 นาที ในประเด็น (หองประชุมไทรงาม )
- วิเคราะหผลการดําเนินงานตามประเด็นจุดเนนป 2561 จํานวน 24 ตัวชี้วัด และความกาวหนาการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการนิเทศงานครั้งที่ 1 (วิเคราะหตามกรอบแนวคิด กรอบแนวคิด LeTCLi :
ตัวอยางสิ่งที่สงมาดวย)
- สิ่งดีๆ ในพื้นที่
- สิ่งที่ตองการรับการสนับสนุน
แบงกลุมตามคณะนิเทศงาน 4 ยุทธศาสตร (ตาม KPI 24ตัว)
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (ไทรงาม)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Plan) (ไทรงาม)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (ติดตามงานตามภารกิจปกติ) HAPPY MOPH (สบันงา)
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานบริหารจัดการดวยธรรมาภิบาลเปนเลิศ
-การเงิน (ชลาลัย)
-ขอมูล (สบันงา)
-PMQA สสอ. (ไทรงาม)
คณะผูนิเทศงานสรุปกลุมยอย เพื่อสรุปผลตอที่ประชุม
ประธานคณะฯ สรุปผลการนิเทศงานบูรณาการ

3.6 ตัวชี้วัดตางๆ
3.6.1 สาขาหัวใจและหลอดเลือด การพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวยกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ
บูรณาการดวยเครือขายจังหวัดปตตานี โรงพยาบาลปตตานีเปนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป สามารถใหยาละลายลิม่ เลือด
เปาหมายอัตราการตาย STEMI รวมจังหวัดปตตานีนอยกวารอยละ 10
3.6.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมกี ารใชยาอยางสมเหตุสมผล RDU-AMR ปญหาและขอจํากัด
คือ โปรแกรมที่ใชในการดึงขอมูลตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลบางตัวชี้วัดยังไมสมบูรณ ขอมูลตัวชี้วัดการใชยาปฏิชีวนะใน HDC
ไมตรงกับโปรแกรมที่ใชของโรงพยาบาล(RDU 2016) และเรื่องงบประมาณไมเพียงพอตอการสรางความตระหนักรูแก
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ผูปวยหรือประชาชนในการใชยาอยางสมเหตุผล ขอเสนอแนะคือ พัฒนาโปรแกรมกลางเปนหนึ่งเดียวใหสามารถดึงขอมูลที่
สมบูรณ หรือ แยกโปรแกรมใหชัดเจนระหวางตัวชี้วัดโรงพยาบาลและตัวชี้วัดหนวยบริการปฐมภูมิ และการผลิตและ
นําเสนอสื่อการใชยาอยางสมเหตุผลและเชื้อดื้อยา เปนภาพรวมในระดับประเทศ ในหวงเวลา และสื่อที่เหมาะสม เขาถึง
ประชาชนไดงายและนําเสนอซ้ําๆ เพื่อใหเกิดการตระหนักรู เชน ละครสั้น เพลง ทีส่ ามารถนํามารณรงคตอยอดได ป
2561 เนนการบูรณาการขับเคลื่อนโดยกรรมการ AMR
3.6.3 สาขาวัณโรค (TB) ป 2561 ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 63 ราย อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย
วัณโรคปอดรายใหมมากกวารอยละ 85 ผลการดําเนินงานในการคนหาผูปว ยรายใหม คือตั้งหนวยคัดกรอง/คนหาผูปวยวัณ
โรคในชุมชนรวมกับหนวยคัดกรองเบาหวาน/ความดันและคนหาผูปวยในหางสรรพสินคารวมกับ สสจ.ปตตานี และ สสอ.
เมือง และคนหาผูปวยกลุมเสี่ยง 5 กลุม คือ HIV COPD/Asthma ผูสัมผัสรวมบานและเรือนจํา กิจกรรมการติดตามดูแล
ผูปวยวัณโรค การทํา DOT/เยี่ยมบานในผูปวยรายใหม/เกาในเขตรับผิดชอบ
3.6.4 สาขา MCH อัตราการตายของมารดาไทย ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ป 2561
โรงพยาบาลปตตานีพบอัตราการตายของมารดาจํานวน 4 ราย สงตอมาจาก รพ.แมลานจํานวน 2 ราย รพ.หนองจิก 1
ราย รพ.มายอ จํานวน 1 ราย โดยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพป 2561 คือ ลดอัตรามารดาตายจาก PPH และ PIH
โดยทํางานรวมกับ MCH Board พัฒนาศักยภาพบุคลกร ดานการประเมินการตรวจรางกาย การดูแล PPH PIS Sepsis
สงเสริม BS พัฒนาระบบการสงตอ Seamiess/Fast Track/Referral audit และพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก
3.6.5 ONE DAY SURGERY (ODS) หมายถึงการผาตัดผูปวยที่ไมตองรับไวเปนผูปวยในและอยู
โรงพยาบาลไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการพิจารณาโรคของผูป วย คุณสมบัติของหนวยบริการที่เขารวมใหบริการ
ผาตัดแบบวันเดียวกลับคือ ตองขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการที่รบั การสงตอทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
มีศักยภาพการใหบริการตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการ ONE DAY SURGERY
(ODS) และการผาตัดเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาลที่กําหนด
3.6.6 งานอุบัติเหตุโรงพยาบาลปตตานี เปาหมายเพื่อเพิ่มการเขาถึงระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ลดอัตรา
การเสียชีวิตและภาวะทุพลภาพทีปองกันไดจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน และระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปญหาทีพ่ บ
หองฉุกเฉินแออัด เกิดจากผูปวยที่ไมฉุกเฉินเขามาใชบริการในหองฉุกเฉินทําใหการดูแลรักษาลาชา มีความเสี่ยงสูงขึ้นและ
อัตราการเสียชีวิตเพิม่ ขึ้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการทีไมพึงประสงค มีความรุนแรงในหองฉุกเฉินเพิ่มขึ้น และขาด
มาตรฐานหรือแนวทางในการพัฒนา และกรณีที่ผปู วยวิกฤติมีการแจงเหตุโดยการใชศูนยสั่งการ ๑๖๖๙ นอย ซึ่งแตละ
โรงพยาบาลมีขีดการพัฒนาที่ไมเทากัน และไมมีแนวทางในการพัฒนา แกไขโดยการ มีแผนการกอสรางอาคารอุบัติเหตุใหม
และมีการปรับระบายอากาศหองแยก มีการทบทวน IR Triage/R2R และปรับโครงสรางการพัฒนาใหมีคุณภาพ ซึ่งมีอตั รา
การเสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมงของผูป วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากหองฉุกเฉินต่ํากวารอยละ๑๒
3.7 รายงานการพัฒนาระบบหนวยบริการ
3.7.1 การดํ าเนิน งานคลิ นิก หมอครอบครั ว เมื่ อ วัน ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ก ระทรวง
สาธารณสุข สรุปนโยบายหมอครอบครัวใหชัดเจนเนื่องจากมีความเขาใจที่หลากหลายกันในเรื่องการปฏิบัติงานของหมอ
ครอบครัว และเนนย้ําหมอครอบครัวตองมีคุณภาพ มากกวาปริมาณ ปญหาคือมีผูใชบริการคอนขางนอย แกปญหาโดยการ
นําคิวอารโคตสูชุมชนโดยเครือขาย อสม. และเยี่ยมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (10เสือ) สาขาทุกวันศุกรบาย เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ๒๕๖๑ มีการความรูติดตามคุณภาพการจัดทําบัญชีของหนวยบริการ โดยทีมการเงินบัญชีของโรงพยาบาล
และจะมีการติดตามสัปดาหที่สองของแตละไตรมาส (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
3.7.2 การพั ฒ นาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีก ารจั ดทํ าแผนการดําเนินงานการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแบงปญหาที่พบจากการดําเนินงานมี ๖ ดาน คือ ดานโครงสรางพื้ นฐาน ดาน
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การเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานสาธารณสุข
และดานความมั่นคง
3.8 Green and cleanสถานการณปจจุบันปงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลปตตานีไดรับการประเมิน
GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ผานหลักเกณฑในระดับพื้นฐาน ซึ่งทางโรงพยาบาลปตตานีไดตั้งเปาหมาย
ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปตตานีจะตองผานการประเมิน ใหไดในระดับดีมาก จะตองจัดทําแผนการขับเคลือ่ น
ดังนี้
-ขอ 11 การจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ ดําเนินการปรับปรุงที่พกั มูลฝอยทั่วไป มูล
ฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยเคมี บําบัดใหไดตามมาตรฐาน การกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มีหนังสือรับรองการกําจัดจากบริษัท
รับกําจัดมูลฝอย
-ขอ 12 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ไดดําเนินการปรับปรุงและกอสราง
หองน้ําผูพิการในอาคารผูปวยใน ใหไดตามมาตรฐาน จํานวน 10 หอง และมีการจัดกิจกรรมรณรงคและประกวดหองน้ําใน
หอผูป วยตมมาตรฐาน HAS
-ขอ 13 สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยนําไปใชประโยชนรวมกับเครือขายโรงพยาบาลและ
ชุมชน โดยมีนวัตกรรมเครื่องกรองฝุนผา ในแผนกซักฟอก จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมจากสิง่ ของเหลือใช จัดทําจุด
บริการผูป วยชารตแบตเตอรรี่โทรศัพทดวยพลังงานแสงอาทิตย และสรางนวัตกรรมกรกําจัดกลิ่นในหองน้ําจากสมุนไพร
รวมกับงานแพทยแผนไทย
-ขอ 14 สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อใหเกิด GREEN COMMUNITY มีการจัด
โครงการโรงพยาบาลรักษคลองสามัคคีน้ําใน สะอาด รวมกับชุมชนริมคลองสามัคคี จัดกิจกรรมเครือขายรณรงคหอ งน้ํา
สะอาดสูโ รงเรียน วัด มัสยิดบริเวณชุมชนใกลเคียงโรงพยาบาล และจัดกิจกรรมรณรงคเก็บและทิ้งขณะแบบแยกประเภท
บริเวณหาดรูสะมิแลรวมกับชุมชน
๓.9 เวชระเบียนผูปวยใน เสนทางการเดินของเวชระเบียนผูป วยในเกิดความลาชาในการสรุป ประวัติการ
รักษาพยาบาลผูปวย และไมทันตามเวลาที่ตองสงขอมูลไปยัง สปสช.เพื่อขอรับเงินคืน มีการปรับปรุงใหมใหเร็วขึ้นกวาเดิม
ผลรวมการเปลีย่ นแปลงหลังกรตรวจสอบเวชระเบียน -136.1846/RW แนวทางแกปญหาคือ นําผลสรุปกรตรวจสอบเวช
ระเบียนของเขตเปนบทเรียนศึกษาขอผิดพลาดของ Coder และของแพทยผูสรุป ไดชี้แจงแพทยรวมกับแพทยกรรมการ
Audit เวชระเบียนในที่ประชุมองคกรแพทยและตองมีรายละเอียดและลายมือชื่อในใบสัง่ เขาไป Admit และใบ Operative
note กรรมการ Audit เวชระเบียนตรวจสอบเวชระเบียนและทําการอุทธรณไดทันเวลา กอแสกนเวชระเบียนสง สปสช.
ตรวจสอบความถูกตอง แกไขกอนสงทุกครั้ง และมีการประชุมชี้แจงการสรุปเวชระเบียนในการปฐมนิเทศแพทยใหมทุกคน
3.10 HA รับ การเยี่ยม Focus อี ก ครั้ง ในวันที่ 19 มิ ถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการจาก สรพ. และ
หนวยงานที่ยังไมสงตัวชี้วัดตางๆ ใหสงภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตัวชี้วัดทั้งหมดไดแก ตัวชี้วัดผลดานการมุงเนนผูรับ
ผลงาน ตัวชี้วัดดานการเงิน ตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดดานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดดานโครงสราง
ความปลอดภัย/สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดดานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ตัวชี้วัดดานกระบวนการจัดระบบความ
ปลอดภัยดานยา ตัวชี้วัดกระบวนการระบบเวชระเบียน ตัวชี้วะดกระบวนการระบบรังสี ตัวชี้วัดกระบวนการระบบพยาธิ
ตัวชี้วัดดานกระบวนการนําองคกร ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วกอน สรพ.เขาเยี่ยมอีกครั้ง
3.11 คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสีย่ งมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
แลว ตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก หนวยงานที่ไมคอยรายงานความเสี่ยงคือหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานทีร่ ายงานความเสีย่ ง
มากคือหนวยงานดานการพยาบาล
3.12 การติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลปตตานี ปญหาที่พบมากที่สุดคือสถานที่ เชน
การจัด Zone สําหรับผูปวยดื้อยา อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน Cuff BP, หูฟง, ถังขยะชนิดเทาเหยียบ การ
ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน การผสมน้ํายา การทําความสะอาดสถานที่ การเก็บเครื่องมือ
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อุปกรณตางๆของผูปวยดื้อยา งาน IC เนนเรื่องการลางมือเปนอันดับแรกในการติดเชื้อดื้อยา และใหงานประชาสัมพันธ
เปดเสียงตามสายเพลงลางมือหลังจากเพลงมารทโรงพยาบาลทุกวัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. หองแยกผูปวยวัณโรค 3 ตึก (อญ./อช.1/อช.2) 9 หอง
เดิม ผานมติไปแลว 2,400,000 บาท (หองละ 800,000 บาท) ปรับใหม ขอเพิม่ วงเงินหองละ 10,000 บาท (3 หอง)
เปนเงิน 30,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท
2. หองแยกเชื้อดื้อยา (ICU MED) วงเงิน 200,000 บาท ในวงเงินเดิมที่วางไว
3. ไตเทียม ขออนุมัติซื้อเครื่องจายคอลีนฆาเชื้อในน้ําดิบ วงเงิน 60,000 บาท
4. ทันตกรรม สง พกส. ฝกอบรมหลักสูตรผูชวยทันตกรรม 1 ป (เมย.61-มีค.62) คณะทันตแพทยศาสตร ม.
สงขลานครินทร เงิน 139,240 บาท (คาลงทะเบียน 22,000 บาท คาเบี้ยเลี้ยง 63,360 บาท คาเชาที่พัก 42,000
บาท และคาพาหนะ 9,880 บาท) ใชงบในแผนจก กลุมงาน พรส.
5. ฝายบริหารทั่วไป ที่จอดรถดานหนาโรงพยาบาล ติดกับทีจ่ อดรถผูพิการ 4 ชอง หามใหเจาหนาที่จอด ไวให
สําหรับผูมาใชบริการที่จอดไมเกิน 30 นาที
6. กลุ ม งานติด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (IC) ให ป ระชาสั ม พั น ธเ ป ด เสี ยงตามสายทุ ก เชาหลั ง จากเพลงมาร ท
โรงพยาบาลปตตานี ตามดวยเพลงลางมือ
7. กลุมงานรังสีวิทยา ขอปรับอัตราคาจางของตําแหนงนักรังสีเทคนิค ประเภทการจางลูกจางชั่วคราว ซึ่งเปน
วิชาชีพ ที่ขาดแคลน จากเดิมอัตรา 11,030 บาท ขอปรับเปน 15,000 บาท และขอนักเรียนทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค
จํานวน 3 ทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนมีนาคม 2561 ขอรองเรียนจากตูรองเรียนสวน
ใหญจะเปนเรื่องพฤติกรรมบริการ ระบบบริการของเจาหนาที่ และสถานที่ สวนคําชมเชยสวนใหญจะเปนหอผูปวยพิเศษ
ชมเชยในเรื่องการดูแลรักษาผูปวย
5.2 การเจาหนาที่ ขาราชการเกษียณป 2561 ในปงบประมาณ 2561 ตําแหนงที่มีเจาหนาที่เกษียณอายุ
ราชการคือตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ซึ่งตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ผูที่จะดํารงตําแหนงแทนไดตองมีคุณสมบัติพรอม
และงานการเจาหนาที่ตองทําเนินการใหเสร็จกอนเดือนกันยายน 2561 ในเรื่องของการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญ
และการสงมอบงาน
5.3 ปฐมนิเทศแพทยเพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม
ไทรงาม เวลา 09.30-16.00 น.
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

