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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่11/2559
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายนพ.ศ. 2559
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางจินตา
5. แพทยหญิงกาญจนี
6. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
เกียรติศักดิ์โสภณ
อรรถเมธากุล
ศุภธราธาร

7. แพทยหญิงนริศรา

งามขจรวิวัฒน

8. แพทยหญิงภาวิณี
9. นายแพทยอัสมาน
10. นายแพทยพิสรรค

เสรีประภากิจ
อาลี
กองกิจกุล

11. แพทยหญิงดาราวรรณ
12. แพทยหญิงศิริพร
13. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

14. นายแพทยพัชระ
15. ทันตแพทยเธียรไชย
16. นางสาวซารีนา
17. แพทยหญิงจันทกาญจน
18. แพทยหญิงเสาวลักษณ
19. นางรอมือเลาะ
20. นางภัสราวรรณ
21. นางสาวยุมัยรีณี
22. นายอนิรุต
23. นางเจะปาติหมะ
24. นางสุพัตรา
25. นายนิวัฒน

บรรจงละเอียด
พึ่งรัศมี
ตะโละ
เกียรติภักดี
ศิลาลาย
หะยีเด
ชายสิงขรณ
กุลอุบล
เกปน
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
วงศพรต

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
หัวหนาพยาบาล
(แทน) ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
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ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
กุกุทพันธ
2. นางสาวปทมา
ลัพธวรรณ
3. นายธีรพงค
จันทรพร
4. นางสาวกัญญา
สุขะนันท
5. นางปราณี
ไวยานิกรณ
6. นายอัซมี
ยูโซะ
7. นางจินดารัตน
แดงเพ็ง
8. นางสาวเก็จกนก
แกนบุญ
9. นางภัทรภรณ
แกวขาว
10. นายฉลอง
มีสงค
11. นายนิเวต
บุญญโส
12. นางรัชนีวรรณ
แกวประกาศ
13. นางผกาพร
ไชยเอียด
14. นายทนงศักดิ์
สุไลมาน
15. นางอามันดา
ราภาคะ
16. นายแพทยพรชัย
ประเสริฐวชิรากุล
17. นายอภิเชษฐ
โกตัน
18. นางสาววารุณี
และหนุ
19. นางปยนาถ
แกวมาก
20. นางสุมาลี
คงสมพรต
21. นางปยะดา
ดวงศรี
22. นางสาวลัดดาวัลย
รตะไพบูลย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางสุวิมล
พวงแกว
2. นายแพทยพรสวัสดิ์
สุวรรณวงศ
3. แพทยหญิงฉวีวรรณ
ศิลวัฒนพันธ

4.นายแพทยรซุ ตา

สาและ

5. แพทยหญิงละออพรรณ

สาและ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
จพ.โสตทัศนศึกษชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กายอุปกรณ
นายแพทยชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 11 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559มี
กิจกรรมทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
กิจกรรมภายใน-ภายนอกของโรงพยาบาล
1.1 วันที่ 24 ตุลาคม2559 ทานผูวาราชการจังหวัดปตตานี มาเยี่ยมผูปวยสถานการณจาก
เหตุการณระเบิดที่ตลาดโตรุง ณ ตึกผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1.2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จัดกิจกรรม RCA ระหวาง กลุมงานพยาธิวิทยา และฝายพัสดุ เรื่อง
น้ํายา ABG หมด STOCK ณ หองประชุมไทร
1.3 โรงพยาบาลปตตานี รณรงคการปองกันไขเลือดออกทีแ่ ผนกผูป วยนอก เด็ก และหอผูปวยเด็ก
1.4 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลปตตานี ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว ในพระบรมโกศ บริเวณหนา OPD ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาทีส่ ุดมิได
1.5 วันที่ ๑๑ ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลปตตานีรวมกิจกรรมแปลอักษรและรองเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ณ ริมคลองสะพานเดชา
1.6 วันที่ 21 ตุลาคม 2559 กลุมการพยาบาล จัดกิจกรรมวันพยาบาล มีการทําบุญตักบาตร และ
จัดทํากิจกรรมตาง ๆ ณ หองประชุมไทรงาม
1.7 วันที่ 23 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลปตตานีรวมกิจกรรมวันปยมหาราช ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.8 งานกายภาพบําบัด รวมกับเหลากาชาดจังหวัดปตตานี โครงการผูวาพาเยี่ยมบานผูป วยในชุมชน
โรงอาง เยี่ยมครอบครัวและมอบของใชพระราชทาแกครอบครัวของนางแมะเยาะ ลีวอ
1.9 เวชกรรมสังคมเยี่ยมชุมชนบานสะบารังเพื่อคัดกรองเบาหวานและวัดความดันใหกบั ประชาชนใน
เขตชุมชน
1.10 กลุมงานสุขศึกษา รณรงคใหความรู อสม.เรื่องไขเลือดออกในกรประชุมแกนนํา อสม. ณ หอง
ประชุมไทรงาม
1.11 กลุมงานประกันสุขภาพ เปนวิทยากรชี้แจงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพกิจกรรมประมง
และแปรรูปสัตวน้ํา รวมกับจัดหางานจังหวัดปตตานีใหกับนายจางและตัวแทน 200 คน ณ โรงแรมปารควิว
1.12 ภก.ประเวศ หมีดเส็น (ผูชวยผูตรวจราชการ ) นพ.ชัยรัตน ลําโป (นพ.สสนจ.ปตตานี) พรอม
ดวยนายแพทยศักดิ์ชัย (ผอก.รพ.ปน.) ลงพื้นที่เยี่ยมบานผูปว ย ต.กะมิยอ
1.13 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลปตตานีจัดกิจกรรมวันฝนหลวง ณ โรงพยาบาล
ปตตานี
1.14 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนองคประธานในการพระราชทานถวยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคําภีรอลั กุ
รอาน ระดับประเทศ และเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝารับเสด็จ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
กิจกรรมวิชาการ
1.15 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 ภก.ปญญาทีป เยี่ยงพฤษาวัลย อบรมระบาทวิยาเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภค ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.16 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 คุณเยาวดี พลับชวย และนายซูเฟย จารุ อบรมการใชวิทยุ
สื่อสารโครงขาย ROIP ณ จังหวัดสงขลา
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1.17 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 คุณสาอุดี สาหะ อบรมการพัฒนาสมรรถนะวิทากร ดานยาเสพ
ติด ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพ
1.18 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 คุณสุภาวลัย สุวิทยารัตน ประชุมตรวจติดตามการดําเนินงาน
โรคจากการทํางาน ณ จังหวัดกระบี่
1.19 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 คุณสมคิด ทองมี รวมประชุมแผนแมบทแหงชาติดานการพัฒนา
สมุนไพร ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
1.20 วันที่ 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2559 ทพ.ศุภรัตน แซะอามา ศึกษาดูงานทันตกรรมชอง
ปาก และแม็กซิลโลเฟเชี่ยล ณ โรงพยาบาลหาดใหญ
1.21 บ.มาสดา จก. โดยคุณชูเกียรติ ปติเจริญกิจ บริจาคเงิน เพื่อซื้อครุภัณฑทางการแพทย จํานวน
55,000 บาท
1.22 คุณราตรี แคนยุกต ขาราชการบํานาญ บริจาคเงินสด จํานวน 100,000 บาท
สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน
ตุลาคม 2559
จํานวนประชุม/อบรม
40 เรื่อง
-เชิญ
49 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
3
ราย
รวม
52 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 88,101บาท/11 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ 18 ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
23 ราย
สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ปงบประมาณ
2559 (ประจําเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
จํานวนคาใชจายประชุม/อบรม
ป 2558
ป 2559
-คาเบี้ยเลี้ยง
1,393,157.00
952,020.00 บาท
-คาพาหนะ
2,478,782.50
1,754,027.50 บาท
-คาที่พัก
3,619,775.01
2,156,421.22 บาท
-คาลงทะเบียน
2,513,013.81
1,360,530.00 บาท
รวม
10,004,728.32
6,222,998.72 บาท
จํานวนคาใชจายโครงการ
ป 2558
ป 2559
7,542,732.00
5,878,960.10 บาท
จากการสํารวจความพึงพอใจ ในการทํางานของเจาเหนาที่
ตลอดระยะเวลา 5 ปทผี่ านมา เมื่อเทียบกับสถานการณ 3 จังหวัด บุคลากรยังมีขวัญและกําลังใจ
ปจจัยเนื่องจากอยูในภูมิลําเนาเดิม การไดรับสิทธิพเิ ศษ คาตอบแทนจากสวนกลาง และการมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง
โดยบรรจุเปนขาราชการมีทกุ ตําแหนง อยูในเกณฑดีมาก
จากการประมินความเห็น ของเจาหนาที่ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลปตตานีที่ผานมาจากการ
แบบสอบถาม 663 ฉบับ ไดรบั มา 425 ฉบับ คิดเปน 64%
-OD การศึกษาดูงาน
ควรทําตอ 251
ไมควรทําตอ 174
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-กิจกรรมวันเกิด
ควรทําตอ 59
ไมควรทําตอ 366
-กิจกรรมกีฬาสี
ควรทําตอ 289
ไมควรทําตอ 136
สรุป
การศึกษาดูงาน ทําใหเกิดความสนิทสนม สามัคคี รูจักผูรว มงานแผนกอื่น/เปดโลกทัศน/ผูป ฏิบัติงาน
รากหญาไดมีโอกาส/เปนสวัสดิการเหมือนโรงพยาบาลชุมชน/เสียใจถึงคิวไดไปแตเลิกโครงการ/สิ้นเปลือง/ไมมปี ระโยชน
ไมมีคนทํางาน หัวหนาเลือกไปกอนจากนั้นไมสนับสนุนเปนตน
กิจกรรมวันเกิด เปนการสรางขวัญและกําลังใจ/เล็กๆนอยๆ/สิ้นเปลือง/เสียเวลา/ทิง้ คนไข/เวลาไม
เหมาะสม
กิจกรรมกีฬาสี เปนการสรางความสามัคคี/ คลายเครียด/เจาหนาที่รวมกิจกรรมกันเยอะ/ไมมสี ถานที่/
เสียเวลาทํางานและดูแลคนไข
ขอเสนอแนะ กําหนดการออกกําลังกาย 5 นาที โดยมีกลุม งานทีร่ ับผิดชอบ เชิดชูคนดี ที่บริหารพบ
หนวยงาน ใหรางวัลศึกษาดูงานเจาหนาทีท่ ี่เกษียณราชการ เขาคายทําความดี กิจกรรมละลายพฤติกรรม หัวหนางาน
ผูปฎิบัติ ตอนรับเจาหนาที่ใหม สวัสดิการเจาหนาที่ปวยรับการรักษา สลับเปลี่ยนหนวยงานทีม่ ีความสามารถรับผิดชอบ
จัดงานสังสรรคของโรงพยาบาล และตลาดนัดสุขภาพ/ของดีราคาประหยัด เปนตน
สรุป
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน
โรงพยาบาลปตตานี ป 2559 จํานวน 4 ทริป (5 ครัง้ ) จํานวน 308 คน (ไมรวมผูดําเนินการ) คาใชจายรวม
1,929,570 บาท ตั้งแผนไว 2,227,790 บาท ระดับความพึงพอใจในภาพรวมระดับดี-ดีเยี่ยม รอยละ 96.76
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง) คือ พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุมกัน โดยใหความรู
คือ รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ดานคุณธรรม คือซื่อสัตย ขยันอดทน สติปญญา แบงปน และนําไปสูเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สรางความสมดุลพรอมยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
2. รัฐมนตรีแจงในที่ประชุมทุกครั้งในเรื่องของวิสัยทัศน และพันธกิจ สิ่งที่ทุกคนตองจําและนํามาใช
คือ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
-วิสัยทัศน รพ.ปตตานี โรงพยาบาลมาตรฐาน ประชาชนไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
-อัตลักษณ รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
3. หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมีห่ นาทีร่ ับผิดชอบผลประกอบการในผลงานทีเ่ กิดขึ้น ไมวาจะเปน
ใครก็ตามที่ไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน
ผูบริหารตองรับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม
(Innovation) ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครัง้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
4. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข เปนแนวทางทีส่ อดคลองตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บุคลากรสาธารณสุขจะไดนอมนําไปใชในการทํางาน โดยมีผูนําการ
กระทําเปนตัวอยางใหเห็นพรอมทัง้ ถายทอดไปยังทีมงาน ใหเกิดการซึมซับและนําไปสูการพัฒนาที่ยังยืน คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการเปนสิ่งที่จะชวยใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรวมกันผลักดันงานไปขางหนา โดยมีการประเมินอยาง
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เปนขั้นตอน เปนระบบและนํากระทรวงสาธารณสุขไปสูเ ปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน การขับเคลื่อนคานิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
-M =Mastery เปนการพัฒนาตนเอง คือมีความยับยั้งชั่งใจ อะไรที่ไมใชของรา อยาเอามาเปนของรา
-O = Originality เรงสรางสิง่ ใหม คือ ใชปญญาชวยกันคิดสิ่งใหมๆ
-P = People Centered Approach ทุกอยางที่ทําตองทําเพื่อคน และใสใจประชาชน โดยถามตัวเอง
วาประชาชนจะไดประโยชนอะไร
-H = Humility การออนนอมถอมตน คือไมใชไปสั่งประชาชนใหทํา แตควรคิดวาจะไปกระทํา
กิจกรรมใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
5. นพ.สสจ.รวมกับ ผอก.รพ.ปตตานีและปลัดกระทรวง รับรองกรปฏิบัติราชการนโยบายกระทวง
และมอบหมายให สส.กับ ผอก.ตองผลักดันใหเกิดขึ้นคือตัวชี้วัดของผูตรวจราชการ และใหมาเซ็นกับหัวหนางาน
หัวหนากลุมงานของโรงพยาบาลดวย
6. ผูตรวจราชการเขต 12 ปนี้คือ แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร และสาธารณสุขนิเทศเขต 12
นายแพทยยอรน จิระนคร
7. สรุปผลคุณภาพขอมูล 43 แฟม (รวมทุกแฟม) เขตสุขภาพที่ 12 ของจังหวัดปตตานีไดรอ ยละ
คุณภาพ 94.21 สําหรับแฟมขอมูลที่ไมผานเกณฑคุณภาพ จังหวัดปตตานี แฟมที่นอยกวารอยละ 97 จํานวน 18
แฟม คิดเปนรอยละ 41.86 จังหวัดปตตานีมีหนวยบริการ 155 แหง ไมผานเกณฑ 26 แหง หนวยบริการที่มผี่ าน
เกณฑคุณภาพ คือ รพ.ปตตานี ลําดับที่ 20 คิดเปน92.75% และ ศสช.โรงพยาบาลปตตานี ลําดับที่ 24 79.17%
1.2 นโยบายผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
1. การจัดการภัยพิบัติ เหตุการณระเบิดตลาดโตรุงเมืองปตตานี โรงพยาบาลปตตานีปรับกระบวนการ
บางสวนหลังกรทบทวน และขอชมเชยและขอขอบคุณพวกเราทุกคน
2. การทําสิง่ ของทางราชการเสียหาย ตองมีการสอบสวนจากเหตุที่ทําใหสงิ่ ของทางราชการเสียหายเกิด
จากความประมาทหรือไม หากสอบสวนแลวเกิดจากความประมาท ตองชดใช โดยจะมีระเบียบวาดวยการพัสดุ พรบ.รับ
ผิดทางละเมิด และจะตองทบทวนความเสี่ยง
3. หัวหนากลุม งานใหม
-หัวหนากลุม งาน ออรโธปดิกส นพ.พรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ
-หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา พญ.ดาราวรรณ สิรินพคุณ
-หัวหนากลุม งานเวชกรรมสังคม นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล
4. ระบบประเมินบุคคล ดนการบริการ ตั้งตาม KPI ของกระทวง โดยเนนดานการบริการ ดานการรวม
ทํางานของโรงพยาบาล ใหมีคุณภาพและการใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนระบบสงเสริมคนทําใหทํางาน ให
กําลังใจคนทํางาน อยาจัดทําเปนโควตา/วงรอบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2559 ประจําเดือนตุลาคม
2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ขอใหผเู ขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไข
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
สถานะการเงินของโรงพยาบาลปตตานี
รายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ยอดยกมา
44,385,671.20
บาท
รายรับ
133,595,226.96
บาท
รายจาย
26,895,744.36
บาท
คงเหลือ
151,065,153.80
บาท
ขอมูลสถานะการเงิน
รายการ
ป 2557
เงินทุนหมุนเวียน NWC
103.70
เงินคงเหลือ
261.39
หนี้สินคงเหลือ
228.52
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน
32.87
ขอมูลการใหบริการ
รายการ
อัตราการครองเตียง
คา CMI เฉลี่ย
คา Sum adjust RM
ขอมูลรายได/รายจาย
รายการ
รวมรายไดทั้งสิ้น
รวมรายจายทั้งสิ้น
ผลตางกําไร/ขาดทุน
รายงานเงิน UC
ขอมูลผูปวยในที่ยังไมสรุปโรค
ประจําเดือน
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559

ป 2557
80.75
1.18
33,813

ป 2558
114.03
185.07
185.31
-.234

(ลานบาท)
ป 2559
140.43
191.30
172.62
18.68
(ลานบาท)
ป 2559
96.83
1.27
39,179

ป 2558
88.925
1.21
36,629

(ลานบาท)
ป 2560
902.79
867.64
35.15

ป 2558
815.26
853.42
5.74

ป 2559
947.01
884.23
-38.17

จํานวนผูปวย UC
ทั้งหมด (ราย)

ยังไมสรุปโรค

คิดเปนรอยละ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,891
1,747
1,839
1,891
1,968
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1. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยใน/กรณีเฉพาะ
ประจําเดือน จํานวน
ราย
ค่าใช้จ่ายจริ ง
ตุลาคม
-

ผูป้ ่ วยใน
ค่าชดเชย

กรณี เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายจริ ง ค่าชดเชย

ส่ วนต่าง

หมายเหตุ
ส่ วนต่าง
Instumentเคมีบาํ บัด ยา
SK/rt-PA
สลายนิวด้วย ESWL

รายงานจํานวนผูปวยที่ไดรบั ยา SK, rt-PA
เดือน
ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
รวม

SK (ราย)
122
4
4

Rt-PA (ราย)
29
4
4

1.1 ผูปวยนอก/กรณีเฉพาะ
ประจําเดือน

ตุลาคม 2559

จํานวน
ราย

ผู้ป่วยใน
จ่ าย
ชดเชย

คชจ.
จริง

ส่ วน
ต่ าง

กรณีเฉพา
จ่ ายชดเชย

คชจ.จริง

หมายเหตุ
ส่ วนต่ าง

-

Instumentเคมีบาํ บัด ยา
SK/rt-PA
สลายนิวด้วย ESWL

2. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยนอก/ในจังหวัด
ประจําเดือน
ตุลาคม 2559

จํานวน
ราย
3,372

ค่าใช้จ่ายจริ ง

เรี ยกเก็บ

3,269,549.00

3,176,681.00

ได้รับ

ค้าง

1,936,091.00

หมายเหตุ

11,327,524.00 รพช.มะกรู ดคลินิค CT วัคซี น
พิษสุ นขั บ้า

3. อุบัติเหตุจากรถ
ประจําเดือน
จํานวน
ราย
ตุลาคม 2559

105

เรียกเก็บ

ไดรับ

1,380,262.00

1,359,553.00

4. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย

ไดรับ

ตุลาคม 2559

709,730.00

239

331,014.00

คาง

หมายเหตุ

1,761,987.00

คาง

หมายเหตุ

1,021,930.00 ค่าใช้จ่ายสู งนอกเหนือเงินหมาจ่าย ทุพพลภาพ
CD4 Viral load ต่างเครื อข่าย A/E 72 ชม.
ฟอกไต ทองทุนทดแทน
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5. จายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย
ตุลาคม 2559

8,177

6. จายตรง อปท. ผูปวยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
ราย
ตุลาคม 2559

692

7,329,486.00

เรียกเก็บ
457,779.75

ไดรับ

คาง

4,395,666.00

ไดรับ

12,898,621.00

คาง
0.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1727,394.75

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา การใชยา SK ของรพ.ปตตานีสูงมาก มียอดติดลบ สําหรับคาใชจายสูงที่เบิกทํา
ให โรงพยาบาลมีรายไดนอย ขอความรวมมือใหเจาหนาทีล่ งขอมูลลงใหถูกตอง ครบถวน และแมนยํามากขึ้น หรือ
อาจจะเกิดจากการไมไดลงขอมูลของผูป วยบางราย ทําใหโรงพยาบาลมีรายไดไมครบถวน จึงขอมอบให เภสัชกรรม
ประสานกับองคการแพทยเรื่องยานอกบัญชียาหลัก การลงรหัสการวินจิ ฉัยที่ไมถูกตอง รหัสรายการทันตกรรมบาง
รายการ ซึง่ สวนใหญงานประกันจะติดตอกับผูรบั ผิดชอบโดยตรง
การลงขอมูลคาอุปกรณไมครบถวน เกิดจาก ถามีชารทผูปว ยมาที่ศูนยประกัน ทางศูนยประกันจะลงขอมูลให
ครบ ในผูปวยบางรายทีห่ อผูปวยลงขอมูลไมครบ ซึ่งบางครั้งเจาหนาที่ไมไดลงขอมูลในขณะทีเ่ สร็จจากการปฏิบัติงาน
ปวยบางรายหอผูปวยลงขอมูลในวันถัดไป ทําใหลมื ลงบางรายการ
ผูปวย พรบ. หากมีการใชอุปกรณตางๆ อยูในคาใชจาย 30,000 บาทแรก อยูใน พรบ. ทางศูนยประกันจะไม
ลงลงขอมูล และจะลงขอมูลหลังจากคาใชจายเกินจาก 30,000 บาทแลว กา
การแกปญ
 หาโดยการใหหนวยจัดเก็บรายไดทํางานรวมกับการเงิน แกปญ
 หาแลวแตไมสามารถแกไขได ควร
ทบทวนอีกรอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
4.1 งานซอมบํารุง ในเดือนตุลาคม 2559 มีใบแจงซอมทั้งหมด 329 รายการ ดําเนินการเสร็จแลว
213 รายการ สั่งอะไหล 20 รายการ และกําลังอยูในระหวางดําเนินงาน 37 รายการ รายการซอมบํารุงเชิงรุกทัง้ หมด
59 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 45 รายการ อยูระหวางดําเนินการและสั่งอุปกรณ 14 รายการ โดยแยกเปน
ตึก X-ray/ทันตกรรม มีรายการซอมทัง้ หมด 6 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 6 รายการ อยู
ระหวางดําเนินการและสั่งซือ้ อุปกรณ - รายการ
ตึกพิเศษชูเกียรติ รายการซอมทัง้ หมด 10 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 10 รายการ อยูร ะหวาง
ดําเนินการและสัง่ ซื้ออุปกรณ -รายการ
ตึกมูลนิธิ รายการซอมทัง้ หมด 25 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 18 รายการ อยูร ะหวาง
ดําเนินการและสัง่ ซื้ออุปกรณ 7 รายการ
ตึกคลอด รายการซอมทั้งหมด 18 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 11 รายการ อยูระหวาง
ดําเนินการและสัง่ ซื้ออุปกรณ 7 รายการ
และปจจุบันนี้งานซอมบํารุงใชโปรแกรม RFC คือสงใบแจงซอมทางอิเล็คทรอนิก จะไมรับใบแจง
ซอมแบบเดิมแลว

10

สําหรับรายการซอมบํารุง งานซอมบํารุงหองพิเศษ ควรซอมบํารุงเรงดวน ซึ่งเปนรายไดหลักของ
โรงพยาบาล ถาหองพิเศษไมสามารถเปดใหบริการผูปวยได ทําใหโรงพยาบาลขาดรายไดไปเปนจํานวนมาก
4.2 แผนการใชเงิน ป 2560
ที่

รายการ

เงินบํารุง
คาเสื่อม
เงินบริจาค
รายการ
เงิน
รายการ
เงิน
รายการ
เงิน
1 ครุภัณฑการแพทย+มิใชการแพทย
32 10,514,700
11 15,311,000
10 5,806,000
2 จางเหมา
11 26,287,600
3 ปรับปรุงสิ่งกอสราง
24 10,607,900
รวม
67 47,410,200
10 15,311,000
10 5,806,000
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินคาครุภัณฑการแพทย 1 รายการ คือ Radiant warmer เปน 2 ตัว เพิ่มวงเงินบํารุง 161,000 เนื่องจากอยูใน
แผน59 กําลังดําเนินการ
ตั้งแผนงบกลางเงินบํารุง 10,000,000 บาท

การตั้งแผนเงินบํารุงป 2560 มีทั้งหมด 32 รายการ วงเงิน 10,675,000 บาท ซึ่งแยกเปนงบคาเสื่อม
12 รายการ วงเงิน 15,471,000 บาท เงินบริจาค ป 2560 จํานวน 10 รายการ โรงพยาบาลปตตานีไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป 2559 งบกลาง รายกรเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน แผนงานบริหารเพือ่
รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โครงการมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โรงพยาบาลปตตานี
ได 4 รายการ สงรายการใหพัสดุแลว ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
แผนยุทธศาสตร ป 2560
กิจกรรมแผนปกติหลัก 1-69
หลักที่ 1 เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข
หลักที่ 3 สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและเปาหมายพิเศษ
หลักที่ 4 เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
หลักที่ 5 คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
หลักที่ 6 งานสนับสนุน
(งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(กิจกรรม)
1
21
52
5
2
15

เงินบํารุง
1,328,130
2,397,000
89,540
16,000
819,710

96

4,650,380

งบอื่นๆ

รวม

22,620

22,620
1,328,130
2,397,000
89,540
16,000
819,710

22,620

4,673,000

ยุทธศาสตร ป 2559-2560
ยุทธศาสตรที่ 1 (SO) พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ ไดแก สงเสริม รักษา ปองกัน ฟนฟู
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริการผูป วยโรค (ACS, Trauma, ทารกแรกเกิด, แมและเด็ก) สูความเชี่ยวชาญ โดย
เชื่อมโยงกับเครือขายบริการในและนอกสถานที่
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริการผูร ับบริการ (NCD, ตาและไต, มะเร็ง, หัวใจ, Sepsis, stroke, ยาเสพติด,
Palliative care, จิตเวช, ทันตกรรม)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย (สตรีและเด็ก 0-5 ป, วัยเรียน, วัยรุน, วัยทํางาน, วัยผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ 2 (ST) พัฒนาบุคลากร
กลยุทธที่ 1พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม/จริยธรรม สูองคกรคุณธรรม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมสี่ มรรถนะ และเชี่ยวชาญ สอดคลองกับโรคที่กําหนด และมีความรักความ
ผูกพันตอองคกร เกิดองคกรแหงการเรียนรู
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ยุทธศาสตรที่ 3 (WO,WT) พัฒนาบริการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 1พัฒนาระบบบริการจัดการดานการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (ฮารแวร, ซอฟแวร) โดยเชื่อมโยงกับเครือขายทั้ง
ภายในและนอกพื้นที่
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสถานบริการและสถานทีท่ ํางานนาอยู
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหมีเครื่องมือ ครุภัณฑ เพียงพอ และไดรับการบํารุงตามมาตรฐาน
รายงานความกาวหนาการใชแผนยุทธศาสตร ป 2556-2559
ป
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ป 2559

ตามแผนยุทธ
2,346,960
3,434,440
3,500,600
1,448,060

ตามแผนภารกิจ
รวมจํานวนเงิน
6,765,165 9,112,125/ 7,912,058
6,926,085 10,360,485/ 8,44,788.68
6,696,832 10,197,432/ 7,937,509
7,592,230 9,040,290/ 6,904,414

รอยละ
86.83
83.44
77.83
76.35

รายงานความกาวหนาการใชแผนตามยุทธศาสตรป 2559 (ไตรมาสที่ 1-4)
รายการ
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 (มค.-กพ.)
(มีค.)
ไตรมาส 3 (เมย.พค.)
(มิย.)
ไตรมาส 4 (กค.)
รวม

รายงานความกาวหนาการใชแผนยุทธศาสตรป 2559 ไตรมาสที่ 1-4
ดําเนินการแลว
จํานวนเงิน

%

ตามยุทธศาสตร
(ในแผน 7 โครงการ)
2 โครงการ
1 โครงการ

ตามแผนภารกิจ
(ในแผน 63 กิจกรรม)
24 กิจกรรม
8 กิจกรรม
15 กิจกรรม

1,737,730
3,231,100
897,637

19.22
35.74
9.92

2 โครงการ

5 กิจกรรม
4 กิจกรรม
2 กิจกรรม
58 กิจกรรม

774,350
73,800
189,800
6,904,417

8.56
0.82
2.09
76.35

2 โครงกร
5 โครงการ

รวม 90% ของกิจกรรม

งบลงทุน
1. งบลงทุนป 2558 อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ งบผูกพัน (ปงบประมาณ 2558-2561) รวม
เงิน 484,000,000 บาท 35 งวดงาน ความกาวหนา ยังไมสงมอบงวดงานที่ 6 เนือ่ งจากรอแกไขแบบถังเก็บน้ําใตดิน
(เพิ่มขนาดใหญขึ้น)
2. งบลงทุน ป 2560 ครุภัณฑการแพทย 4 รายการ (11,858,000 บาท) อนุมัติใหดําเนินการ การ
ดําเนินการ พัสดุเสนอราง TOR ที่จังหวัด
3. งบลงทุนป 2561 มติที่ประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2559 เตรียมสเปค พรอมใบเสนอราคาสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแลว 10 พฤศจิกายน 2559 และงบลงทุนป
2561เพิ่มเติม มติที่ประชุม เขต 12 จังหวัดสตูล รองรับ Service Plan สาขาจักษุ หมุนเวียนใชในจังหวัดปตตานี
วงเงิน 1,720,000 บาท เตรียมสเปค พรอมใบเสนอราคาสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแลว 14 พฤศจิกายน
2559 มติที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คือ อาคารซักฟอกและหนวย
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จายกลาง ราคา 34,000,000 บาท ตามแบบเลขที่ 9916 พื้นที่ 1,280 ตรม. (กรณีใชแบบมาตรฐานกระทรวงฯ
ตองทําโครงกรแนบในความตองการดวย
4. งบลงทุนแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต ป 2561 ดาน War Surgery และแมเด็ก รวม
23,531,000 บาท แยกเปน War Surgery จํานวนเงิน 17,460,000 บาท พัฒนาแมและเด็ก จํานวนเงิน
6,071,000 บาท
4.3 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เริ่มตั้งแตตุลาคม 2559-พ.ศ.2579 ดานสาธารณสุข ปจจุบันอยูใน
ชวงแรกป 2560-2564 เปนการปฏิรปู ระบบ ป 2565-2569 สรางความเขมแข็ง ป 2570-2574 สูความยั่งยืน ป
2575-2579 เปน 1ใน3 ของเอเชีย แผนยุทธศาสตรชาติ 20ป เปนระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตรดนสุขภาพ
(Strategic Management System: SMS) วัตถุประสงค เพื่อติดตามกํากับงบประมาณ และผลการดําเนินงานป
2560 ในพื้นที่ ตามกรอบยุทธศาสตร 4 Excellences 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด และพัฒนาระบบ
ติดตามขอมูลและการนําเสนอขอมูล (Dashboard) ที่สําคัญดานสุขภาพ โดยมีระบบขั้นตอนดังนี้
-ระบบขั้นตอนการติดตามงบประมาณ ศูนยตนทุนสวนภูมิภาค รับจัดสรรงบประมาณ 2560 แจงให
การเงิน/ฝายยุทธศาสตร หนวยงานบันทึกงบประมาณที่ใชจา ย (ตัด GFMIS) รายไตรมาสใน SMS
-ระบบขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด บันทึกผลกรดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดรายไตร
มาส สวนกลาง HDC 43 แฟม รับขอมูลจากศูนยเทคโนโลยี Hard copy, Evaluation and Electronic files: กรม/
สํานัก Key in สวนภูมิภาค เขตสุขภาพ Key in สสจ. Key in
-การติดตามและนําเสนอขอมูลอืน่ ๆ โดยการใชจายงบประมาณตาม GFMIS สถานการณ รพ.วิกฤติ
การเงินระดับ 7 คาตอบแทนสาธารณสุข
4.4 งานพัฒนาคุณภาพ HA
พันธกิจของโรงพยาบาลปตตานี
เปนผูใหบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐานอันประกอบดวยการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล
และฟนฟูสภาพในลักษณะองครวมใหแกประชาชน ทุกกลุม เปาหมาย โดยชมชนมีสวนรวม บุคลากรและโครงสราง
พื้นฐานขององคกร ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
วิสัยทัศนของโรงพยาบาลปตตานี
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชนโดยชุมชนมีสวนรวม
เข็มมุงของโรงพยาบาลปตตานี
1. Medication Safety
-Improve the safety of High Alert Drug
-Assuring Medication Accuracy at Transition in Care
-Blood Safety
2. Infection Control
-VAP
3. Emergency Response
-Response to the Deterioration Patient
-Sepsis
ขอใหทุกหนวยงานสงแบบประเมินตนเองภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งแตละหนวยงานจะตอง
ทํารายงานการประเมินตนเอง ทางระบบและทางคลินิก แผนพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
โรงพยาบาล และสิ่งที่ตองทําเรงดวน คือการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ระดับทีม และระดับโรงพยาบาล สวน
กิจกรรมทบทวนในระดับหนวยงาน มีการทบดวยในเรื่องของอัตราการตายของผูปวย สําหรับโครงการ THIP (ระบบการ
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สนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพของโรงพยาบาล) โรงพยาบาลตองเขาโครงการนี้หรือไม ซึ่งมีคาใชจาย ทุกคนใน
โรงพยาบาลตองทํามีการลดหลั่นลงมา แยกในแตละทีมใหชัดเจน ขอมูลแตละปมีอยูแลว และตองเพิ่มเติมใหชัดจน
ยิ่งขึ้น คือเปนการงานตัวชี้วัดรายโรค ตัวชี้วัดการดูแลผูปวย รายงานตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพรวม 105 ตัวชี้วัด
4.5 ความเสี่ยง ระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลปตตานีมีการปรับปรุงใหม แตงตั้งคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยความเสี่ยง ตองมีทุกองคประกอบ เพื่อลดปญหาการฟองรอง โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ประเภท
1. ความเสี่ยงดานคลินกิ (Clinical risk) อันมีเหตุเกิดขึ้นกับผูปวยแบงออกเปน 2 กลุม คือ Common
Clinical risk และ Specific Clinical risk ซึ่งสามารถแบงความรุนแรงออกเปน 4 กลุมคือ
-Near miss เกือบพลาด ระดับ A, B ความผิดพลาดยังไมเกิดขึ้น แตมีโอกาสเกิดความ
เสียหายได หรือเกิดความผิดพลาดขึ้นแลวแตไมเกิดความเสียหายตอเจาหนาที่และทรัพยสิน เชน เกือบใหยาผิด
เนื่องจากจัดยาผิดคน เกือบ off ICD ผิดคน
-ความรุนแรงนอย ระดับ C,D เหตุการณทที่ ําใหเกิดความเสียหายเล็กนอยหรือมีมูลคาความ
เสียหายต่ํากวา 10,000 บาท หรือเกิดกรบดเจ็บตอผูปวย/เจาหนาที่เล็กนอย
-ความรุนแรงปานกลาง ระดับ E,F เหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหายเล็กนอยหรือมีมูลคา
ความเสียหาย 10,000-100,000 บาท หรือเสียหายตอระบบงานยอยในโรงพยาบาล หรือเกิดการบาดเจ็บตอผูป วย/
เจาหนาที่ทรี่ ะดับปานกลาง (ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล) หรือเกิดขอรองเรียนที่อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ตอชื่อเสียงของหนวยงานในระดับปานกลาง เชนกรณีมีการโจรกรรมหรือลักขโมยทํารายรางกาย
-ความรุนแรงสูบมาก ระดับ G,H,I เหตุการณที่ทําใหเกิดความเสียหายเล็กนอยหรือมีมูลคา
ความเสียหายมากกวา 100,000 บาท หรือเสียหายตอระบบงานหลักสําคัญของโรงพยาบาล หรือเกิดการบาดเจ็บตอ
ผูปวย/เจาหนาที่ระดับความรุนแรง (ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต) หรือมีการฟองรองทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแต
ชื่อเสียงของ รพ. อยางรายแรง
2. ความเสี่ยงทั่วไป (Non Clinical risk)
3. Sentinel event
การรายงานความเสี่ยง วิธีกรดําเนินการจัดกรบริหารความเสี่ยงอยางไร เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ที่คาด
ไมถึง
4.6 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ขอรองเรียน
เนื่องจากปจจุบันนี้มีขอรองเรียน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงานเปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่อง
รองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การทํางานในแตละหนวยงาน นําเสนอในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน
4.7 ตลาดนัดเจาหนาที่เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลปตตานี ตลาดนัดของเจาหนาที่ที่ขายของในโรงพยาบาล มี
การจัดสถานที่ใหขายเปนระบบ มีการลงชื่อไวแลว ประมาณ 20 ราย ที่เปนเจาหนาทีเ่ ราที่ขายของ ซึ่งเปนบริเวณใตตน
ไทร มีการหาแมคาคนนอกมานั่งขาย และเจาหนาที่ไมตอ งขายของเอง และจะไมกระทบตอการปฏิบัติงาน และ
เจาหนาที่ทานใดทีม่ ีความประสงคจะขายของใหแจงชื่อไดทกี่ ลุมงานเวชกรรม
4.8 ภาวะสุขภาพเจาหนาที่โรงพยาบาลปตตานี ผลจากการตรวจสุขภาพของเจาหนาทีป่ ระจําป ซึ่ง
สามารถสรุปไดวาสุขภาพของเจาหนาทีอ่ ยูในเกณฑที่มีอัตราความเสี่ยงสูงมากตอการเปนโรคหัวใจ สวนใหญเกิดจาก
ความดัน ไขมัน และเบาหวาน จากการตรวจสุขภาพป 2556-2559 ป 2556 จํานวน 1 คน ป2557 จํานวน 3 คน
ป2558 จํานวน 1 คน ป2559 จํานวน 2 คน พบวาเจาหนาที่รอยละ 0.7-0.25 มีประวัติการเจ็บปวยมากอน
4.9 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการงานยานพาหนะ หลังจากที่ใชบริการงานยานพาหนะแลว
ขอใหหนวยงานที่ใชบริการสามารถเขาไปกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจไดที่ www.pattanihos.com/car.html
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องปญหาและอุปสรรค
1. ซอมบํารุง เสียงตามสาย ซึ่งบางจุดไมไดยิน มอบงานชางแกไขโดยเรงดวน
2. การเงิน รายงานรายไดเงิน UC ทั้งหมดนํามารวมกับรายไดเงินบํารุงของโรงพยาบาล และหา
มาตรการเรียกเก็บหนี้คงคาง ขององคการบริหารสวนทองถิน่ และหนีส้ ินอื่นๆ ซึง่ มีทั้งหนีเ้ กาและหนี้ใหม เปนจํานวนมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ปดการประชุม เวลา 17.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

