บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ๒56๒
เรื่อง กอนการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 11 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องที่ทกุ คนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หัวหนามีหนาที่รบั ผิดชอบตอผลประกอบการ สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม
3. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.1 เนนใหมีการดูแลบุคลากร โดยเฉพาะการเลื่อนตําแหนง
3.2 การบังคับใชกฎหมายที่มีการบังคับใชในโรงพยาบาล และตรวจสอบกลองวงจรปดใน
โรงพยาบาลใหสามารถใชการไดทุกตัว
3.3 รองผูอ ํานวยการหัวหนากลุม การพยาบาล ที่กําลังจะตั้งขึ้นใหม ใชวิธีการยายวิธีเดียวกับ
ผูอํานวยการ
3.4 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตรวมกันทํางานแบบบูรณาการ โดยเจาหนาที่ของกระทรวง
สาธารณสุขจะไดรับสวนลดตางๆในการทําประกัน
3.5 งานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี
4. นพ.ประพนธ ตั้งศรีเกียรติกลุ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.1 มอบนโยบายเรื่องกัญชาทางการแพทย มีการกํากับในภาพกวาง หามใชกัญชาเพื่อสันทนา
การ
4.2 ขอตกลงเบื้องตน ไมใชกัญชาเปนยาตัวแรก โดยจะใชยาตัวอื่นในการรักษากอน กระทรวง
สาธารสุขใชตัวยาที่ผานการรับรองแลวเทานั้น และการใชตองใชเปนยาเสริมไมใชเปนยาหลักในการรักษา จะ
ใชเมื่อการรักษาไมเปนผลเกิดผลขางเคียง
4.3 โรคที่กญ
ั ชามีประโยชน 1. การคลื่นไสอาเจียน จากเคมีบําบัด 2.โรคลมชักบางชนิด
3. กลามเนื้อหดเกร็ง 4. ปวดปลายประสาท
4.4 คูมือกัญชาทางการแพทย สามารถดาวนโหลดไดจากกรมการแพทย ทุกโรงพยาบาลตัง้ มี
แพทยและเภสัชกรที่ผานการอบรม เมื่อกระทรวงมอบนโยบายแลวจะสามารถปฏิบัติงานไดทันที และตองทํา
ญส. 5
5. นพ.รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12
5.1 งานวิชาการเขต 12 จัดวันที่ 14 – 16 ส.ค. 62 ณ โรงแรมลีกาเดนหาดใหญ ของที่
ระลึกสําหรับผูเ กษียณ ใหเฉพาะผูทรี่ วมงานเทานั้น
5.2 งาน HA IT เขตจะมาประเมินโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 13 -14 ส.ค. 62
5.3 รายจายประจําของโรงพยาบาลปตตานี จายไดต่ํากวาเปาหมาย
5.4 HBOT: Hyperbaric O2 Therapy โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลามี monoplace
2 unitเบิกได 1,600บาท/ครัง้ (หากมีขอบงชี้)
5.5 การกวดขันควบคุมไขเลือดออก

5.6 การแขงขันกีฬาบุคลากร วอลเลยบ อลชาย – สสจ.สงขลา จัดการ และผูหญิง – สสจ.
ปตตานี จัดการ
6. นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
6.1 นโยบายของผูวาเนน 4 เรื่อง คือ ขจัดภัยยาเสพติด , เสริมสรางเศรษฐกิจ ,ดูแลบานใหนา
อยู และเชิดชูคนดี โดยนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุกหนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน
6.2 การจัดซื้อจัดจาง สามารถเปดเผยและตรวจสอบได กรณีใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตองตอบ 2
คําถาม คือทําไมตองซื้อจากรานนี้ และทําไมตองซื้อราคานี้ ตองมีอางอิงดวย
6.3 Smart city Pattani ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป มี 7 ดาน จังหวัดใหญๆนํารองทุก
จังหวัดจะตองเปนอยางใดอยางหนึ่ง จะตองเปน LP 3E โดยเฉพาะโรงพยาบาลผูปวยที่มาติดตามโรคจะตอง
เปนระบบดิจิตอลทีส่ ามารถเรียกดูขอมูลได
7. โรงพยาบาลปตตานี
7.1 การกอสรางอาคารผูป วยนอก 9 ชั้น โรงพยาบาลปตตานี สงมอบงวด 31 แลว (ครบฯ
สัญญา 20 สิงหาคม 2562) ทุกหนวยงานเตรียมตัวใหพรอม โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูชั้น 6,7,8 เพื่อการ
ยายตึก
7.2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และอาคารจายกลาง จะกอสรางเปนอาคารตอไป
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-ศูน ยป ระกั นฯ รายงานเงิ นการเบิ ก จ ายคารั ก ษาพยาบาลของผู ป วยสิ ท ธิตางๆ ประจํ าเดือ น
มิ ถุนายน 62 ส วนต างคารั ก ษาพยาบาลต อ admission UC= -4,032 บาท จ ายตรง = -1,351 บาท
อปท. = 3,699 บาท
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํ ารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖2 ทุนสํารอง
สุทธิ 198.07 บาท โรงพยาบาลอยูในสภาพคลองอยูในเกณฑดี
2. สรุปแผนป 2558-๒๕๖1
2.1 สรุ ป แผนการดํ า เนิ น การตามแผน ป 2558 งบรวม 1,200,000.บาท ระบบลิ ฟ ท
แลวเสร็จ 100%
2.2 แผนเงินบํารุงป 2561 ครุภัณฑ 18 รายการ งบ 10,375,000 บาท ถึงขั้นตอน ราง TOR
ในระบบ e-GP
- หองแยกโรค อช. 1-2 , อญ. เดือนกรกฎาคม 62 ถึงขั้นสงหนังสือแจงคาปรับไปยังผูรับจาง
(26 มิ.ย. 62)
- ปรับปรุงสิ่งกอสรางยกรายการมาจากป 61 4 รายการ งบ 840,000 บาท เดือนกรกฎาคม
62 ถึงขั้นตอนรายการที่ 1 : ทําสัญญาจาง 24 มิ.ย. 62 + อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง รายการที่ 2 : ทํา
รายงานขอจางรายการที่ 3 : ทํารายงานขอจาง รายการที่ 4 : เสร็จแลว 100 %
2.3 งบลงทุนปงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ และโครงการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ แลวเสร็จ 100 % และอีกรายการถึงขึ้นตอนเลื่อนสงมอบ15 ก.ค. 62
2.3.1 แผนงานบู รณาการพั ฒ นาพื้ นที่ร ะดับภาค 3 กิ จกรรม : พัฒ นาระบบการแพทย
ฉุกเฉิน + สงตอภาคใตชายแดน ครุภัณฑการแพทยถึงขั้นรอสงมอบวันที่ 11 ก.ค. 62 และ วันที่ 18 ก.ค. 62

ครุภัณฑยานพาหนะแลวเสร็จ100% ปรับปรุงหองผาตัดเปนระบบ Laminar air flow ถึงขั้นตอนตรวจรับ
10 ก.ค. 62 งวดที่ 1 และ พัฒนาการบริการแพทยแผนไทยของภาคใตชายแดน อยูระหวางแกไขสัญญางวด
ที่ 1
2.4 งบคาเสื่อม10% งบ 14,504,735.18 บาท ถึงขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาและประกาศผูชนะ
2.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 งบ 16,568,000 บาท ดังขั้นตอนตอไปนี้ 1.ครุภัณฑ
สํานักงานถึงขั้นตอนรายงานสเปค เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ (รอสงมอบ) 2. ยูนิตทําฟน (เรียกทําสัญญาหลัง
วันที่20ส.ค.62)3. โคมไฟผาตัด (ประกาศผูชนะ) 4.ตูแชแข็งพลาสมาสด (เชิญชวนใหยื่นขอเสนอ)5. เครื่อง
บริหารขอเขาฯ (เสนอรายงานคุณลักษณะเฉพาะ) 6. เตียงตรวจโรคทั่วไป (ผูเสนอราคาขอเปลี่ยนสเปค)
3. แผนยุท ธศาสตร ป 2562 ยึดตามหลั ก เป าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข วิสั ยทั ศนและอั ต
ลั ก ษณ ของโรงพยาบาล แผนยุท ธศาสตรป 62 มี เดือ นมิ ถุนายน 62 มี ทั้ ง หมด 7 โครงการ 2 กิ จ กรรม
รายงานความกาวหนากิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ คิดเปน 85 % ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ
3 โครงการ จะดําเนินการเสร็จ ก.ค.62 ตัวชี้วัดที่ยังไมผานเกณฑ 8 ตัวชี้วัด อัตราสวนการตายมารดาย 0-5
ป ผ า นเกณฑ SMART KIDS NCD Clinic Plus ระดั บ ดี พั ฒ นาระบบ Fast tact บุ ค ลากรได รั บ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม ผูปวยนอกไดรับบริการดวยแพทยแผนไทย
อัตราเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤตภายใน 24 ชม
เรื่อง รับรอง
- ไมมีรายงานการประชุม
มติที่ประชุม เรื่อง มอบหมาย
1. กลุมงานบริหารทั่วไป ดูแลเรื่องกลอง CCTV ภายในโรงพยาบาล
2. กลุมงานเภสัช ทํา ญส. 5
3. กลุมงานบริหาร และกลุมงานเวชกรรมดูแลเรือ่ งลูกน้ํายุงลาย
4. กลุมงานการเงิน หาตัวเลขเพิม่ จากคาหอง
5. กลุมงานพรส.และกลุมงานพัสดุ เตรียมรายงานความกาวหนา 4 รายการ
6. กลุมงานพรส. คิดรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตรในป 2563 รวมไปถึงเรื่องงบประมาณดวย
7. กลุมงานบริหารตรวจสอบพื้นที่ ที่ตองการติดตัง้ พัดลมเพิม่
8. กลุมงานเวชระเบียน คา CMI ลดลง อะไรที่ขาดไปขอขอมูลวิเคราะห
9. กลุมงานทรัพยากรบุคล ใหบุคลากรตั้งแตชํานาญการพิเศษลงมา ทุกหนวยงานเขาไปทําแบบ
ประเมินวัดระดับความรู เกณฑความกาวหนาตามสายอาชีพ ตั้งแตวันที่ 1- 15 ก.ค. 62

เรื่อง ติดตาม
1. กลุมงานสารสนเทศ ( IT) เตรียมการรับประเมินในวันที่ 13 – 14 ส.ค. 2562
2. กลุมงานพรส. เตรียมขอมูลแผนที่ยังไมเสร็จภายในป 2562 มีแนวทางอยางไร
3. กลุมงานพรส.ขอความรวมมือหนวยงานตางๆสงรายงานกอนวันที่ 5 ของทุกเดือน
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 7/256๒
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 256๒
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นพ.เฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นพ.อรุณ
4. นางรอมือเลาะ
5. พญ.วรางคณา
6. นพ.พรสวัสดิ์
7. นายแพทยรุซตา
8. พญ.ภาวิณี
9. นพ.อัสมาน
10. พญ.ศิริพร
11. นายแพทยจุมพล

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
หะยีเด
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
สาและ
เสรีประภากิจ
อาลี
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

12. นพ.พัชระ
บรรจงละเอียด
13. ทพญ.ชุติพร
เกิดทิพย
14. นพ.เอ็มนัสรี
มินทราศักดิ์
๑5. พญ.ชนันณชิฎา
ประพิณโรจน
16. นางศิริมา
หะยีอิดเรส
17. นางภัสราวรรณ
ชายสิงขรณ
18. นางสาวอัจฉราวรรณ
มุสิกธรรม
19. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
20. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
21. พญ.ละออพรรณ
สาและ
22. นายฉลอง
มีสงค
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
2. นายแพทยสุชาติ
ศุภธราธาร

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหาร

ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา
หัวหนากลุมงาน โสต ศอ นาสิก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาโครงสรางสิง่ แวดลอมฯ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอนาชีวเวชกรรม
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเจาหนาที่
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป
หัวหนาพยาบาล
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

หัวหนากลุมงานอายุรกรรม

3. พญ.ฉวีวรรณ

ศรีวัฒนพันธ

4. นพ.พรชัย

ประเสริญวชิรากุล

5. นพ.อัสมาน
6. พญ.สุรัสวดี
7. พญ.ดาราวรรณ
8. พญ.เสาวลักษณ
9. นางสุพรรณี

อาลี
ศุภธราธาร
สิรินพคุณ
ศิลาลาย
ลีฬหาวงศ

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

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

ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกัน

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

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

นายอุฬาร
นางปยนาท
นางจุลัยภรณ
นางสาวนารีมาน
นายกฤษฎา
นางสาวนิกขนิภา

แกวบริสทุ ธิ์
แกวมาก
รัตนทอง
วิระสิทธิ์
พรหมมุณี
ขาวผอง

นิติกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักประชาสัมพันธ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน กรกฎาคม 256๒ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 8 กรกฎาคม 2562
มี กิจกรรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
หนวยงาน
รายการ
เปาหมายกระทรวง : ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
1 10, 16 มิ.ย. 62 แพทยแผนไทย
รวมออกบูธงานกาชาดจังหวัดปตตานี
ประจําป ๒๕๖๒
2 11 มิ.ย. 62
แพทยแผนไทย
สอนนวดประคบลูกสมุนไพรในผูสูงอายุ
3

สถานที่
สนามกีฬากลาง
ศูนยสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุเทศบาลเมือง
ปตตานี
คายพักพิงเพื่อการบําบัด
CAMP 35
ศูนยสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุเทศบาลเมือง
ปตตานี
เทศบาลเมืองปตตานี

กลุมงานจิตเวช

รวมกิจกรรมคายยาเสพติด

4

17 มิ.ย. 21 ก.ค.62
18 มิ.ย. 62

แพทยแผนไทย

สอนสมาธิบําบัดในผูสูงอายุ

5

20 มิ.ย. 62

ก.อาชีวอนามัย

6

21 มิ.ย. 62

กลุมงานจิตเวช

7

21, 27 มิ.ย. 62 ก.อาชีวอนามัย

คัดกรองสุขภาพ และใหความรู ดานความ
ปลอดภัยในคนทํางานสัมผัสขยะ
จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่โลกและ ลานตนไทร
วันตอตานยาเสพติดโลกเปาหมาย :
ผูรับบริการใน รพ.ปน./เยาวชนตนแบบ
ปองกันนักสูบหนาใหม/พยาบาลตนแบบ
หามสูบบุหรี่
กิจกรรม : ใหความรู / ตอบคําถาม / เกมส
/ มอบเกียรติบัตร
ออกหนวยเชิงรุกตรวจสุขภาพตามความ
เทศบาลบาลเมือง
เสี่ยง ในสถานประกอบการ
ปตตานี/สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 23 ปตตานี

หมายเหตุ

ที่
8

วันที่จดั
25 มิ.ย. 62

๙

26 มิ.ย. 62

10 27 มิ.ย. 62
11 27 มิ.ย. 62
12 28 มิ.ย. 62
๑๓ 1 - 8 ก.ค. 62

หนวยงาน
ก.สุขศึกษา
ก.ทันตกรรม
ก.อาชีวเวชกรรม
คณะผูบริหาร และ
ก. เภสัชกรรม

รายการ
จัดกิจกรรมใหความรู สุขบัญญัติแหงชาติ
และความปลอดภัยในโรงเรียน

สถานที่
รร. เทศบาล 4

รวมโครงการ"จุดพลัง ใชยาสมเหตุผล
รร. ซี.เอส. ปตตานี
สรางชุมชน รูเทาทันการใชยา เพื่อสราง
กระแสในกลุมประชาชน ใหมีความรู ความ
เจาใจในการใชยาอยางสมเหตุผล
กิจกรรม : การเสวนาการใชยาในวิถีชุมชน
สังคมพหุวัฒนธรรม, การประกวดคลิป
วิดีโอภาคประชาชน, นิทรรศการ และการ
จัดขบวนรณรงคแหรอบเมือง
สหวิชาชีพ (ก.เภสัชกรรม ก. ออกหนวยเคลื่อนที่ในโครงการอําเภอยิ้ม อบต.กะมิยอ
จิตเวช ก.ทันตกรรม และ ก. เคลื่อนที่
สุขศึกษา)
ก. เภสัชกรรม
ใหความรูประชาชน เรื่อง การใชยาสม
ตําบลกะมิยอ
เหตุผล
หองประชุม อบจ.
รพ. ปตตานี
จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ และรับบริจาค
โลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ก.อาชีวอนามัย
ตรวจตามความเสี่ยงใหกับเจาหนาที่
หองอาชีวเวชกรรม ชั้น 5
โรงพยาบาลปตตานี

วิสัยทัศนของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
1

15 มิ.ย.62

ก.งานเวชกรรมสังคม

กิจกรรมจิตอาสา Asean Dengue Day

2

16 มิ.ย. 62

แพทยแผนไทย

3

17 มิ.ย. 62

ก.อาชีวอนามัย

4

18 มิ.ย. 62

5

๑๙ มิ.ย. 62

ก.งานเวชกรรมสังคมและ
ผูเกี่ยวของ
ก.สุขศึกษา รวมกับ ENV
และชมรม อสม.

6

21 มิ.ย. 62

รพ.ปตตานี

7

28 มิ.ย. 62

จนท. รพ.ปตตานี

พานักศึกษาฝกงานเรียนรูเรื่องสมุนไพร
จากหมอพื้นบาน
หมอหนอม ราชแกว และ
พระอาจารย วัดพรุต
รับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ อา
ชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม
ประชุมเพื่อกําหนดกิจกรรมการจัดระบบ
บริการดานสาธารณสุขในเรือนจํา
จัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพดี ตามวิถีคน
ตานี (Tani Healthy Green Market
Healthy Green Hospital) ทุกวันพุธของ
สัปดาห
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ
คัดเลือกศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ
รวมพิธีเปดธนาคารขยะรีไซเคิล

วัดตานีนรสโมสร
และรร.ท.2ตําบลอาเนาะ
รู
อ. เทพา/อ.จะนะ

หองประชุมราชาวดี
เรือนจํากลางจังหวัด
ปตตานี
ลานตนไทร

หองประชุมราชาวดี
ธนาคารขยะ

หมายเหตุ

ที่
๘

วันที่จดั
5 ก.ค.62

หนวยงาน
ก.งานเวชกรรมสังคม
เทศบาลเมืองปตตานี

รายการ
โครงการ SMK เทศบาลเมืองปตตานี ป 2

สถานที่
โรงเรียนตาดีกานูรูลอีมาน
โรงเหลา

กลุมงานเภสัชกรรม

Luncheon Healthy Pharmacy

คลังยา กลุมงานเภสัช
กรรม

จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ศัลยกรรมแบบไรรอยตอ
รวมกับภาคีเครือขาย รวมเรียนรู
พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม ใน
ต.รูสะมิแล ปุยุด บานา ตะลุโบะ
และอาเนาะรู

โรงแรม ซี เอส

คานิยม: MOPH
๑

๒๕ มิ.ย. ๖๒

พัฒนา PCT & Service Plan
๑

19 มิ.ย. 62

2

29 มิ.ย. 62

Service plan สาขา
ศัลยกรรม
ทีมนมแม

สสอ. เมืองปตตานี

พัฒนาหนวยงานและสงเสริมภาพลักษณโรงพยาบาล
๑

27 มิ.ย. 62

๒

27 มิ.ย. 62

๓

๘ ก.ค. ๖๒

กิจกรรมวิชาการ
1 10-14 มิ.ย.
2562
2 16-18 มิ.ย.
2562
3 20 มิถุนายน
2562

ประกันสังคมจังหวัดปตตานี แจกของเยี่ยมผูปวยประกันสังคม
หอผูปวยโรงพยาบาล
รวมกับ รพ.
รพ.ปตตานี
ตอนรับคณะศึกษาดูงานอนามัยแมและเด็ก หองประชุมราชาวดี
จาก Unit Laktasi Hospital Raja
Perempuan Zainab II รัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
รพ.ปตตานี
ตอนรับคณะนักศึกษาแพทยและพยาบาล หองประชุมราชาวดี
ศึกษาดูงานสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม
และกุมารเวชกรรม จาก Universiti
Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเซีย
คุณทิพยสุดา นุยแมน

การสรางนักวิจัยรุนใหม 2562

คุณรอสีดะ รัศมีมานโชติวงศ

อบรมสุขภาพและหนวยสุขภาพฮัจยแหง นนทบุรี
ประเทศไทยป 2562
การใชระบบการแจงครอบครองใชเครื่อง สุราษฏรธานี
กําเนิดเอกซเรย

คุณซากียะ ตาเละ

กรุงเทพ

4

24 - 26 มิ.ย
2562

ทพ.ญ ชุติพร เกิดทิพย
ทพ.ญ ทรัพยษิดี พัฒนธานิศ
ทพ.ญ ธนัญญา ชลิตตานนท
ทพ.ญ เมฐิกา ลิขิตบุญฤทธิ์

ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุชป
2562

กรุงเทพ

5

27- 28 มิ.ย
2562

คุณซอลีฮะห เปาะเลาะ

การเขาถึงบริการทิศทางการสนับสนุน
ทางชองทอง

กรุงเทพ

เรื่องดีๆ
1 13 มิถุนายน
2562

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
มอ.ปตตานี นําสิ่งของมาเยี่ยมผูปวยตึก
สูติกรรม 1 และ 2

หมายเหตุ

ที่
2

วันที่จดั
18 มิถุนายน
2562

3

1 กรกฎาคม
2562
4 ก.ค 2562
26-28
มิถุนายน 2562

4
5

หนวยงาน

คุณปยพร แซอุย

นําเสนอผลงานวิชาการดานการสอบสวน
โรคเพื่อพัฒนาคุณภาพ SRRT
เขารับใบกิตติกรรมประกาศรับรอง
กระบวนการคุณภาพงานตามขอกําหนด
และเกณฑมาตรฐานงานยาเสพติด
คนดีสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12

6

3 กรกฏาคม
2562

คุณสาอุดี เบ็ญราซัค
คุณซารีนา ดะโละ

7

4 ก.ค 2562

นพ.สุชาติ ศุภธารธาร
นพ.จุมพล ชอพันธุกุล
พญ
นพ.รุซตา สาและ

8

รายการ
ผูใจบุญจากกรุงเทพ บริจาคเตียง รถเข็น
และเครื่องวัดความดัน ใหกับหองไต
เทียม
อามา เพ็กเกียว แซอื้อ และลูกๆบริจาค
เงิน 10,000 บาทใหกับโรงพยาบาล

สถานที่

กรุงเทพ

คนดีสาธิต 50 ป 2562

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนาบุคลากร รพ.ปตตานี ประจําเดือน เมษายน 2562
จํานวนประชุมอบรม /รับนโยบาย
68 / 5
เรื่อง
๐ เชิญ/รวมประชุม
68
ราย
๐ คําสั่ง
ราย
๐ สมัคร
22
ราย
จํานวนเจาหนาที่ประชุม/อบรม
90
ราย
จํานวน เงินคาใชจาย(เงินบํารุงโรงพยาบาล)
425,208
บาท / 56 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย(เงินผูจัด/พิเศษ )
บาท / 6 ราย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องทีท่ ุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวน
รวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสีย่ งสําคัญ งานประจําได
มาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
2. หัวหนามีหนาที่รบั ผิดชอบตอผลประกอบการ สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม

หมายเหตุ

3. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนนใหมีการดูแลบุคลากร โดยเฉพาะการเลื่อน
ตําแหนง
3.1 การบังคับใชกฎหมายที่มกี ารบังคับใชในโรงพยาบาลอยางเขมงวด เชน เหตุการณการยก
พวกตีกัน หรือการโพสขอความในโซเชียลมีเดียใหรายตอโรงพยาบาล ควรมีการบันทึกกลองเพื่อเปนหลักฐาน
ดังนั้นกลอง CCTV ทุกตัวควรใชงานได
3.2 รองผูอํานวยการหัวหนากลุมการพยาบาล ที่กําลังจะตั้งขึน้ ใหม มีตําแหนงและวาระการ
ยายเทียบเทากับผูอ ํานวยการ
3.3 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตรวมกันทํางานแบบบูรณาการ โดยเจาหนาที่ของกระทรวง
สาธารณสุขจะไดรับสวนลดตางๆในการทําประกัน
3.4 งานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี
4 นพ.ประพนธ ตั้งศรีเกียรติกลุ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายเรื่องกัญชาทาง
การแพทย มีการกํากับในภาพกวาง หามใชกัญชาเพื่อสันทนาการ ขอตกลงเบือ้ งตน ไมใชกัญชาเปนยาตัวแรก
โดยจะใชยาตัวอื่นในการรักษากอน กระทรวงสาธารสุขใชตัวยาที่ผานการรับรองแลวเทานั้น และการใชตองใช
เปนยาเสริมไมใชเปนยาหลักในการรักษา จะใชเมื่อการรักษาไมเปนผลเกิดผลขางเคียง
4.1 โรคที่กญ
ั ชามีประโยชน 1. การคลื่นไสอาเจียน จากเคมีบําบัด 2.โรคลมชักบางชนิด
3. กลามเนื้อหดเกร็ง 4. ปวดปลายประสาท
4.2 ตั้ง QR โคต เพื่อดาวนโหลดคูมือกัญชาทางการแพทย ทุกโรงพยาบาลตั้งมีแพทยและ
เภสัชกรที่ผานการอบรม เมื่อกระทรวงมอบนโนยบายแลวจะสามารถปฏิบัติงานไดทันที และตองทํา ยส. 5
5 นพ.รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12 เนื่องดวย
ผูตวจราชการมีภารกิจทีจ่ ังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา ในวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค.62 จากเดิม กําหนดวันที่ 78 ส.ค 62 และอาจจะมาเยี่ยมโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 31 ก.ค. 62 ดวย
5.1 งานวิชาการเขต 12 จัดวันที่ 14 – 16 ส.ค. 62 ณ โรงแรมลีกาเดนหาดใหญ ของที่
ระลึกสําหรับผูเ กษียณ ใหเฉพาะผูทรี่ วมงานเทานั้น
5.2 งาน HA IT เขตจะมาประเมินโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 13 -14 ส.ค. 62
5.3 รายจายประจําของโรงพยาบาลปตตานี จายไดต่ํากวาเปาหมาย
5.4 HBOT: Hyperbaric O2 Therapy โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลามี monoplace 2
unitเบิกได 1,600บาท/ครั้ง (หากมีขอบงชี้)
5.5 การกวดขันควบคุมไขเลือดออก
5.6 การแขงขันกีฬาบุคลากร วอลเลยบ อลชาย – สสจ.สงขลา จัดการ และผูหญิง – สสจ.
ปตตานี จัดการ
6 นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี ผูวาราชการจังหวัดปตตานีเนน 4 เรื่อง คือ
ขจัดภัยยาเสพติด , เสริมสรางเศรษฐกิจ ,ดูแลบานใหนาอยู และเชิดชูคนดี โดยนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุก
หนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน
6.1 การจัดซื้อจัดจาง สามารถเปดเผยและตรวจสอบได กรณีใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตองตอบ 2
คําถาม คือทําไมตองซื้อจากรานนี้ และทําไมตองซื้อราคานี้ ตองมีอางอิงดวย
6.2 Smart city Pattani ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป มี 7 ดาน จังหวัดใหญๆนํารองทุก
จังหวัดจะตองเปนอยางใดอยางหนึ่ง จะตองเปน LP 3E โดยเฉพาะโรงพยาบาลผูปวยที่มาติดตามโรคจะตอง
เปนระบบดิจิตอลทีส่ ามารถเรียกดูขอมูลได

7 โรงพยาบาลปตตานี ขอขอบคุณที่ทกุ คนใหความรวมมือ ในงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวในรัชกาลที่ 10 เสด็จปตตานี และไดรบั คําชมเชยในการจัดหนวยแพทย
7.1 Master plan โรงพยาบาลปตตานี กอสรางอาคารผูปวยนอกสงมอบงวด 31 แลว (ครบฯ
สัญญา 20 สิงหาคม 2562) ทุกหนวยงานเตรียมตัวใหพรอม โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูชั้น 6,7,8 เพื่อการ
ยายตึก สวน ตึกER และจายกลางจะไดเปนตึกถัดไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 6/256๒
ประจําเดือน มิถุนายน 2562 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 256๒ ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
ที่ สถานะการเงิน
เงินฝากธนาคาร (จํานวน)
1 เงินบํารุง
157,094,837.33
2 เงินปกส.
12,719,920.93
3 เงินตางดาว
19,089,772.60
4 เงินบริจาค
102,836,508.58
4 เงินฝากอื่นๆ (EMS,บริจาค,ฯลฯ)
51,113,326.44
รายละเอียดรอจายเงินบํารุงในเดือนกรกฎาคม 2562
เงินบํารุง ณ พฤษภาคม 62
จาย เจาหนี้การคา รวม
16,939,847.80
คาสาธารณูปโภค
1,587,912.88
คาตอบแทนเจาหนาที่
6,109,194.50
เงินเดือนลูกจางชั่วคราว
4,178,903.00
เงินเดือนจางเหมา
819,880.00
คาตอบแทน ฉ. 10-2เดือน
3,340,000.00
คาตอบแทน ฉ. 11-2เดือน
7,681,433.49
คาตอบแทน ฉ. 12-6เดือน
12,862,161.00
คงเหลือ
ลูกหนีเ้ งินยืม เงินบํารุง
• ลูกหนีเ้ งินยืมเงินบํารุง ณ 31 มิถุนายน 62
• คงเหลือ 309,370 บาท

157,094,837.33

48,520,549.67
108,574,287.66

สรุปการประชุม “การกําหนดอัตราคาบริการสาธารณสุข” คณะกรรมการกําหนดประกาศอัตรา
คาบริการ รพ.ปน. เปน 3ประเภท
1.อัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
ราชการ สําหรับสิทธิจายตรงกรมบัญชากลาง
2. อัตราคาบริการของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 สําหรับสิทธิคา
รักษาอื่นๆ
3.อัตราคาบริการในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2561 สําหรับผูปวยที่ใชบริการคลินิก SMC
อัตราคาบริการหอผูป วยพิเศษ

ห้ องพิเศษตึกสู ติกรรม 1
ห้ องพิเศษตึกสู ติกรรม 2
หอผู้ป่ วยพิเศษตึกมูล นิธิ
หอผู้ป่ วยพิเศษอายุรฉั ฐ
หอผู้ป่ วยพิเศษชู เกียรติ
หอผู้ป่ วยพิเศษศัล ยรัศมิ

อั ตราค่ าห้ องเดิม
800.00
800.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

Fax Claim
รพ.ปน.ประสาน บริษัทคูสัญญา 4 บริษัท
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท เอไอเอ จํากัด
4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
3.1.2 ชารตที่สรุปชาเกิน 15 วัน ป 2562
ศัลยกรรม
เดือน
อายุรฯ
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวช
กระดูก

อั ตราค่ าห้ อ งใหม่
1,000.00
1,000.00
1,200.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00

กุมารฯ

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

เม.ย.62

69.97
44.40
21.74
(445/636) (206/464) (10/46)

50.14
25.11
(353/704) (117/466)

11.76
(6/51)

16.22
(6/37)

พ.ค.62

29.65
13.93
(169/570) (68/488)

22.88
4.14
(157/686) (22/531)

0.00
62

8.00
(2/25)

9.80
(5/51)

มิ.ย.62

6.43
(43/668)

2.28
(12/527)

2.17
(1/46)

2.89
(19/657)

5.31
(28/527)

1.47
(1/68)

4
(1/25)

3.1.3 สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน มิ.ย.62
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน มี.ค.62)

เรียกเก็บ

UC ผูปวยใน

ชดเชย/เงินโอน

สวนตาง

คงคาง

35,354,807.00

25,520,705.40

-9,834,101.60

342,277.00

312,628.28

-29,648.72

34,389,501.00

2,579,305.00

1,512,099.00

380,342.58

266,124.75

351,207.85
(594,651.17)

787,394.00

872,887.50

1,391,380.25

268,901.25

1,576,878.00

264,887.00

116,806.00

1,724,959.00

4,049,365.60

7,162,238.00

6,755,459.83
(4,049,365.60)

จายตรงผูปวยนอก

5,123,745.25

5,641,293.25

7,541,788.75

3,223,249.75

พรบ.รถ

1,588,609.00

1,528,951.00

1,252,280.00

1,865,280.00

ประกันสังคม

4,101,728.00

1,083,582.00

172,633.00

5,012,677.00

51,997,563.43

55,096,352.50

42,464,337.45

UCA/E ผูปวยนอก
UC(รพช.)ผป.นอก
อปท. ผูปวยใน

อปท.ผูปวยนอก
เบิกตนสังกัด
จายตรงผูปวยใน

รวมเดือน มิ.ย.62

35,456,707.00
85,083.10

-406,778.17

-10,185,445.39

136,899.26

6,755,459.83

54,444,133.09

3.1.4 เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย ป 2562
เดือน

UC

จายตรง

อปท.

เม.ย.62

-4,561

-5,125

1,340

พ.ค.62

-4,209

-1,537

-556

มิ.ย.62

-4,032

-1,351

3,699

3.1.5 แจงเพิ่มสถานพยาบาลเรือนจํากลางจังหวัดปตตานีเปนหนวยบริการปฐมภูมเิ ครือขาย
ของ โรงพยาบาลปตตานีโดย มีประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จํานวน 2,423 ราย
กระทรวงสาธารณสุขนําขอมูลไปจัดสรรเหมาจายรายหัว ป 2563
• หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจาย
1.สนับสนุนคาใชจาย Fix cost ตามกลุม s ประชากร < 3000 คน (25,000 บาท)
1.1 คาไฟฟา ประปา สื่อสาร
1.2 คาจางลูกจางชั่วคราว 2 ตําแหนง

1.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง

3.2 สรุปแผนปงบประมาณ 2558 – 2561
3.2.1 สรุปการดําเนินการตามแผน คาเสื่อม ปงบประมาณ 2558
ประเภท
งบ

จํานวนรายการ

งบทั้งหมด

คา
เสื่อม
ป 58

สํานักงาน 1 รายการ
(ระบบลิฟท)

1,200,000.00

มิถุนายน 62

กรกฎาคม 62

รอสงการเงิน

เบิกจายเงิน 28 มิ.ย. 62
แลวเสร็จ 100%

3.2.2 แผนเงินบํารุง ป 2561
รายการ
ครุภัณฑการแพทย

จํานวน
18 รายการ

งบรวม
10,375,000 บาท

หมายเหตุ
ก.ค.62 ราง TOR ในระบบ e-GP

ปรับปรุงสิ่งกอสราง

13 รายการ

4,856,300 บาท

ก.ค. 62 สงหนังสือแจงคาปรับไปยังผูรับจาง
(26 มิ.ย. 62)
มิ.ย. 62 รายการที่ 1 : ทําสัญญาจาง 24 มิ.ย. 62 + อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุง
รายการที่ 2 : ทํารายงานขอจาง
รายการที่ 3 : ทํารายงานขอจาง
รายการที่ 4 : เสร็จแลว 100 %

ปรับปรุงสิ่งกอสราง 4 รายการ
ป62 ยกรายการมา
จากป61

840,000 บาท

3.2.3 เงินงบประมาณ ประจําป 2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑการแพทย สิ่งกอสราง
รายการ รวมงบ รายการ รวมงบ
ก.แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางคนใหมีสุขภาวะที่ดี
1 โครงการพัฒนา 5
พื้นที่พิเศษ
4,420,000
(รายการงบ SP เดิม)
(วิธีคัดเลือก)
2 โครงการพัฒนา 5
ระบบบริการปฐมภูมิ
4,430,000
(วิธีคัดเลือก)

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

แลวเสร็จ 100%

แลวเสร็จ 100%

(แลวเสร็จ 4/5 = 80%)
EKG รอสงมอบ

เลื่อนสงมอบ
15 ก.ค. 62

ข.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3 กิจกรรม : พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน + สงตอภาคใตชายแดน
3.1 ครุภัณฑการแพทย 10
(วิธีคัดเลือก)

18,540,200

3.2 ครุภัณฑยานพาหนะ 2
(วิธีคัดเลือก)
3.3 ปรับปรุงหองผาตัด
เปนระบบ Laminar
air flow (วิธีเจาะจง)
4 กิจกรรม :
พัฒนาการบริการ
แพทยแผนไทยของ
ภาคใตชายแดน (วิธี
คัดเลือก)

4,000,000

รอสงมอบ

รอสงมอบวันที่ 11 ก.ค.
62
และ วันที่ 18 ก.ค. 62

แลวเสร็จ 100%

แลวเสร็จ 100%

4 หอง 28,000,000

ตรวจรับ 10 ก.ค. 62 งวด
ที่ 1
อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง

1 หลัง 12,403,500

แก้ ไขสัญญางวดที 1

3.2.4 งบคาเสื่อม 70% ปงบประมาณ 2562
ที่

รายการ

หนวยงาน

จํานวน

ราคา

1

เครื่องชวยหายใจ
สําหรับ
ทารกแรกเกิด

NICU

1

700,000

2

เครื่องลางกลองสอง
ตรวจอัตโนมัติ

OR

1

1,700,000

3

เครื่องเอกซเรยทั่วไป
ขนาด
ไมนอยกวา 1000
mA แบบแขวน
เพดานดิจิตอล
2 จอรับภาพ

รังสีวิทยา

1

9,630,000

มิ.ย.. 62

ก.ค. 62

เปดซอง 7 มิ.ย.
62
อยูระหวาง
การตรวจสอบ
เอกสารพิจารณา
การเสนอราคา

รายงานผล
การพิจารณา
ผลการ
ประกวดราคา
และประกาศผู
ชนะ

4

เครื่องนึ่งฆา
เชื้อจุลินทรียดวย
ไอน้ําระบบอัตโนมัติ
ขนาด
ไมนอยกวา 850 ลิตร
(Pre – Post vac)
หองนึ่งทรงสี่เหลี่ยม
ชนิด 1 ประตู

จายกลาง

รวมเงิน

1

2,474,735.18

14,504,735.18

3.2.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก)
ที่
รายการ
1 ครุภัณฑสํานักงาน OPD
2

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3

4
5

จํานวน
2

จํานวนเงิน
2,300,000 บ
4,706,000

ครุภัณฑการแพทย

2โครงการ
6รายการ
6

ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา

3
11

2,445,000
14,512,500

2,750,000

หมายเหตุ
1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ (รอสงมอบ)
2. ยูนิตทําฟน (เรียกทําสัญญาหลังวันที่20ส.ค.62)
3. โคมไฟผาตัด (ประกาศผูชนะ)
4. ตูแชแข็งพลาสมาสด (เชิญชวนใหยื่นขอเสนอ 11
ก.ค.62)
5. เครื่องบริหารขอเขาฯ (เสนอรายงานคุณลักษณะ
เฉพาะ)
6. เตียงตรวจโรคทั่วไป (ผูเสนอราคาขอเปลี่ยนสเปค

ลงทุน 20% ebitda = 11,738,135.09 บาท

3.3 แผนยุทธศาสตร ป 2562
แผนยุ ท ธศาสตร ป 2562 โรงพยาบาลป ต ตานี ยึ ด ตามหลั ก เป า หมายของกระทรวง
สาธารณสุข วิสัยทัศนของโรงพยาบาล คานิยมของโรงพยาบาลและอัตลักษณของโรงพยาบาล มีการวิเคราะห
SWOT ของโรงพยาบาล รายงานแผนงานโครงการกิจกรรม/ตัวชี้วัด ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ผูรับผิดชอบกลุม
งานเวชกรรมสังคม ติดตาม KPI พรส.ติดตามโครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ อัตราสวนการตายมารดา,
0-5 ป ผานเกณฑ smart kids และ NCD Clinic Plus ระดับดี
กลยุทธที่ 1 ประชาชนทุกลุม วัยไดรับสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (8 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 ปองกันควบคุมโรค ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (3 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 มีภาคเครือขายและชุมชนมีสวนรวม (9 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ ผูรับผิดชอบ พรส./การพยาบาล ติดตาม KPI พรส.ติดตาม
โครงการ โครงการที่ ไม ผานเกณฑ คือ RDU ผูป วยนอกไดรั บ บริก ารดวยแพทยแผนไทย/แพทยท างเลื อ ก,
ความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและพัฒนาระบบ Fast tact

กลยุทธที่ 1 ระบบริการ ทุกระดับลอดคลองกับ Service plan เชื่อมโยงเครือขายอยางไร
รอยตอ (21 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 การแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ (7 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 ลดขั้นตอนและการสูญเปลาอยางมีประสิทธิภาพ (14 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลลากรเปนเลิศ ผูรบั ผิดชอบ การพยาบาล ติดตาม KPI พรส.ติดตาม
โครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ รพ.ติดดาว, รพ.ผานองคกรแหงความสุข, บุคลากรไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลังคนของทุกหนวยงาน (7 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะใหสอดคลองกับ Service plan (2 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 บุคลากรใหมีคุณลักษณะตาม M O P H (9 โครงการ)
กลยุทธที่ 4 บุคลากรใหมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม (1 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล ผูรับผิดชอบ บริหาร/ITติดตาม KPI พรส.
ติดตามโครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ Green & Clean ผานระดับดีมาก plus และผานคุณภาพบัญ ชี
ระดับ A
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (3 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 ระบบบริการจัดการดวยการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ (1 โครงการ)
กลยุท ธที่ 3 ระบบสารสนเทศฮารด แวร, ซอฟแวร เชื่อ มโยงโรงพยาบาลและเครื อ ขาย
ภายใน/ภายนอกพื้นที่ (1 โครงการ)
กลยุทธที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม พัฒนาโครางสรางพื้นฐานและเครื่องมือโดยไดรับ
การบํารุงรักษาตามมาตรฐาน (8 โครงการ)
กลยุทธที่ 5 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ (1 โครงการ)
ติดความกาวหนาแผนโครงการ/ตัวชี้วัด (แผนยุทธศาสตร) เดือนมิถุนายน 256๒
คือ 7 โครงการ 2 กิจกรรม และตัวชี้วัดในเดือนมิถุนายน 2562 คือ การรักษาผูปวยวัณโรครายใหม และ
0-5 ป ผานเกณฑ SMART KIDS
การติดตามเดือนกรกฎาคม 256๒
๑. ฝาย/กลุมงาน ดําเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เดือน ก.ค.. 62 (ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน)
1. คียขอ มู ล ตัวชี้วัด เดื อ น ก.ค. ใน google drive (ภายในวันที่ 5 ของเดื อ น) ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ตัวชี้วัดนําเสนอแผนดําเนินการ (2 ตัวชี้วัด) TB/ SMART KIDS
2. กลุมพรส.รายงาน ผลการดําเนินงานตามแผนในกก.บริหาร (รายงานขอมูล ส.ค.)
3.3.1 ตัวชี้วัดที่ไมผาน/ติดตามตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัดไดแก อัตราสวนการตายมารดา, เด็ก 0-5
ป เขตเทศบาลเมือ ง ผานเกณฑ SMART KIDS ทั้ ง 4 ดาน, อําเภอผ านเกณฑ ป ระเมิ นการพั ฒ นาคุณภาพ
NCD Clinic Plus ระดับดี (คณะกรรมการ NCD), อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24
ชมพัฒนาระบบ Fast tact (Trauma/Stroke/STEMI/Sepsis), อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหม , ร อ ยละของผู ป วยนอกทั้ ง หมดที่ ไดรั บ บริ ก ารตรวจ วินิ จ ฉัยรั ก ษาโรค และฟ นฟู ส ภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก,บุคลากร รพ.กลุมเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนกลุมปกติ
3.4 ทรัพยากรบุคคล เสนทางความกาวหนาในการทํางานภายในองคกร แนวทางเลื่อนตําแหนงจาก
ระดับล างสุดจนถึงสูงสุ ด กลุมเป าหมาย : ขาราชการสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใน

จังหวัดปตตานี ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา จํานวน 2,885 คน ขาราชการในโรงพยาบาลปตตานี
715 คน
3.4.1 สํานักงาน กพ ประเด็นยุทธศาสตรป ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๔๒ กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อ ง รอ ยละของเขตสุ ขภาพที่มี การบริหารจั ดการกํ าลังคนที่มี ประสิ ทธิภาพ กองบริหารทรัพยากรบุ คคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒
3.4.2 ประเด็นยุทธศาสตรป ๒๕๖๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี
เรื่อง ระดับการรับรูเกณฑความกาวหนาตามสายงานวิชาชีพ Career path สามารถเขาไปกรอกขอมูลแบบ
ประเมิ น ความรู ไดที่ สํ านัก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด ป ต ตานี ไปที่ ก ลุ ม งานภายใน เลื อ กหั วข อ กลุ ม งาน
ทรัพยากรบุคล ตั้งแตวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562
3.5 เวชระเบียน ขอมูล CMI และการตรวจสอบเวชระเบียนรายงานคา ADJRW Los แยกตามแผนก

3.5.2 ขอมูล Audit เวชระเบียน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
4.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ คําชมเชย
รายงานขอรอ งเรียน / ขอเสนอแนะ / คําชมเชยที่เกี่ยวของกับ ฝายการพยาบาล ประจําเดือน
มิถุนายน 2562
วันที่เกิด หนว ยงานที่เกิด
รายละเอียด
ระดั
เหตุ
เหตุ
บ
29 พ.ค
OPD-ortho คิว 43 ไดเขาตรวจกอนคิว
1
62
35 (ชี้แจง : ผูปวยไม
ประสงคเปดเผยตัวตน จึง
ฝากชี้แจงไปกับคนที่แจงมา
ดังนี้ ในวันดังกลาวมีหมอ
ออกตรวจ 2 ทาน บัตรคิว
แยกกัน พ.1 ตรวจเฉพาะ
บัตรนัด สวน พ.2 ตรวจทั้ง
นัดและไมนัด...คนที่คิว 43
ตรวจกับ พ.2 แตพอเขาไป
พบ พ.2 แลว พ.2 ใหสงไป
เจอ พ.1 (ขฝระนั้น พ.1
ตรวจคิว 20+) ผูปวยคิว 43
เดินเขาไปหอง พ.1 เลย โดย
จนท.ไมทันดู เพราะตอนนั้น
คนไขเยอะมาก...ผูปวยคิว
35 เห็นเหตุการณก็ไมพอใจ
ไปถามพยาบาล พยาบาลไป
ดูเคสและแจงใหผูปวย

ประเภทการ
รายงาน
ขอรองเรียน

ชองทาง

ทีม

RM code

Facebo
ok

NSO

ระบบบริการ

ทราบ)

13 มิ.ย
62

26 มิ.ย
62

ER

4/12/61 ลูกชายอายุ 15 ป
ประสบอุบัติเหตุหนาราน
สวัสดิการ รร เดชะ เกิด
บาดแผลลึกที่หลังเทาขวา
เลือดออกมาก มาทําแผลที่
ร.พ.ปตตานี และไปลางแผล
ตามนัด จากนั้น 2 สัปดาห
แผลที่เย็บไปไมสมานกัน
และปากแผลเปด มีเนื้องอก
ออกมาจากแผล ปวด
ทรมานมาก จากนั้น 5
เดือน แผลมีเนื้องอกออกมา
อีกตรงปากแผลและมีสีมวง
คล้ํา เด็กปวดมากขึ้น 24
พ.ค พาลูกไป ร.พ.หมอให
ผาตัดดวนเพราะแผลติดเชื้อ
ปรากฏวาเจอเศษแกวใน
แผลและมีหนองในแผล
ศัลยกรรมหญิง ไมมีเสื้อผูปวย ผาปูที่นอน
และปลอกหมอนใหเปลี่ยน

3 ก.ค 62

PICU

3 ก.ค 62

PICU

แมบานพูดจาไมสุภาพ
ทํางานไมคอยสะอาด
หองน้ําไมสะอาด เหม็น
หองน้ําไมสะอาด

F

ขอรองเรียน

หนวย
รับเรื่อง
รองเรีย
นอิสระ
จ.
ปตตานี

NSO

การดูแล
รักษา

1

ขอรองเรียน

NSO

ระบบบริการ

1

ขอรองเรียน

NSO

พฤติกรรม
บริการ

1

ขอรองเรียน

ตู
รองเรีย
น
ศูนย
รองเรีย
น
ศูนย
รองเรีย
น

NSO

พฤติกรรม
บริการ

3 ก.ค 62

PICU

3 ก.ค 62

PICU

มิ.ย 62

ศัลยกรรมชาย

14 มิ.ย
62

สูติกรรม 2

20 มิ.ย
62

หองคลอด

มิ.ย 62

ตึกชูเกียรติ

17 มิ.ย
62

OPD-จุดซัก
ประวัติ

มิ.ย 62

ศัลยกรรม
อุบัติเหตุ

แมบานพูดจาไมสุภาพ ชอบ
ทําหนาไมพอใจ พอบอก
อะไรก็ชักสีหนาใส หองน้ํา
เหม็นมาก ลางผานๆ บางวัน
ไมลาง ทั้งแมบานประจํา
และแมบานที่มาทํางานแทน
ผูชวยพยาบาลที่ชื่อ….
พูดจาไมสุภาพ ชอบทําหนา
บูด กิริยาก็แย ขอชวยอะไร
นิดหนอยก็ไมไดเลย
อยากใหพยาบาลและผูชวย
(บางคน) ปรับปรุงการพูดจา
กับผูปวยและญาติใหดีกวานี้
หนอย เพราะตางคนตางก็
เครียดเหมือนกัน ไมอยาก
ใหใสอารมณกับผูปวย เราก็
เห็นใจคุณเหมือนกัน อยาก
ใหตางคนตางเห็นใจกัน
พัดลมเสีย รอนมาก เตียง
เสียปรับไมได ชวยติดตาม
เรื่องซอมหนอยคะ สงสาร
เด็ก และคนไข
นาจะติดพัดลมหนาหอง
คลอดบาง เพราะรอนมาก
ยุงก็เยอะ ตรงนั้นมีคนอยู
ตลอด
พยาบาลแตละชั้นนอยไป
หนอย มีธุระจะถามอะไรหา
ไมเจอ เพราะตองไปดูแลชั้น
อื่นดวย ถาเกิดเหตุฉุกเฉินคง
ไมทัน
9.30 น.พยาบาลซักประวัติ
ไดอยางละเอียดมาก ใจดี
พยาบาลปฏิบัติงานไดดีมาก
ใสใจผูปวย ทุมเท รูสึก
ประทับใจมากครับ

1

ขอรองเรียน

ศูนย
รองเรีย
น

NSO

พฤติกรรม
บริการ

1

ขอรองเรียน

ศูนย
รองเรีย
น

NSO

พฤติกรรม
บริการ

1

ขอเสนอแนะ

ตู
รองเรีย
น

NSO

พฤติกรรม
บริการ

1

ขอเสนอแนะ

ตู
รองเรีย
น

NSO

หอผูปวย

1

ขอเสนอแนะ

ตู
รองเรีย
น

NSO

หอผูปวย

1

ขอเสนอแนะ

ตู
รองเรีย
น

NSO

ระบบบริการ

ชมเชย

ตู
รองเรีย
น
ตู
รองเรีย
น

NSO

พฤติกรรม
บริการ

NSO

การดูแล
รักษา

ชมเชย

มิ.ย 62

ตึกชูเกียรติ

3 ก.ค 62

PICU

14 มิ.ย
62

NS/NICU

10 มิ.ย
62

NS/NICU

17 มิ.ย
62

NS/NICU

4 มิ.ย 62

NS/NICU

โดยรวมใหบริการดีมาก

ชมเชย

พยาบาลนิสัยดีและนารักทุก
คนเลย พูดจาสุภาพ กิริยาดี
มากๆ ดูแลผูปวยดีมากคะ
รูสึกดีที่ไดอยูกับลูก นอนก็
สบาย หองน้ําไมคอยนากลัว
เทาไหนนะคะ บริการดีมาก
พยาบาลดูแลตลอด ดูแลดี
พูดเพราะ สวยดวย ปลื้มคะ
พยาบาลทุกคนดูแลทารก
อยางดีมีความเสมอภาค
ออนโยน ขอบคุณคะ
เจาหนาที่ทุกคนทํางานดวย
ความอดทน เสียสละ และ
ทุมเทในการดูแลเด็ก รวมถึง
ใหความรูพอแมในการดูแล
ลูก
พยาบาลดูแลเด็กทุกคน
เหมือนลูกตัวเอง เอาใจใส
หมอก็ราเริงแจมใส ได
ความรูเพิ่มเติม มีน้ําใจ

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ตู
รองเรีย
น
ตู
รองเรีย
น
ตู
รองเรีย
น

NSO

การดูแล
รักษา

NSO

การดูแล
รักษา

NSO

การดูแล
รักษา

ตู
รองเรีย
น
ตู
รองเรีย
น

NSO

การดูแล
รักษา

NSO

การดูแล
รักษา

ตู
รองเรีย
น

NSO

การดูแล
รักษา

4.2 สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน Service
plan กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมการแพทยแผนไทยฯสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาสํานัก
ปฐมภูมิ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตรการแพทย KPI ตรวจราชการจังหวัดปตตานี ครั้งที่ 2 ป 2562
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สรุปตัวชีวัดคณะที่ 2 ไมผานเกณฑ 5 ตัวชี้วัด ไดแก อัตราตายผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง อัตราสวนจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูป วยสมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตใน
รพ อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคดวงตา ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล รอยละของผูป วย
CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/y รอยละ 60 ของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ ระดับ 5 ดาว รอยละ 60
4.3 รายงานการตรวจรับเครื่องมือแพทยงบพระราชทาน ร.พ.ปตตานีจํานวน 58 รายการ
1. รายการลําดับที่ 57 เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอลและคํานวณคา BMI จํานวน 1 เครื่อง
ใชสําหรับ stroke unit (อช1) 26 มิ.ย. 62
2. รายการลําดับที่ 2 เครือ่ งชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรความดัน จํานวน 4 เครื่อง ใช
สําหรับเปด IMC (อญ) 4 ก.ค.62

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมีรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวนิกขนิภา ขาวผอง

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางรอมือเลาะ หะยีเด

ผูตรวจรายงานการประชุม

