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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 8/2560
ประจําเดือน สิงหาคม 2560 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางจินตา
5. แพทยหญิงวรางคณา
6. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
ศุภธราธาร

7. นายแพทยรุซตา

สาและ

8. นายแพทยพรชัย
9. นายแพทยพรสวัสดิ์
10. แพทยหญิงภาวิณี
11. นายแพทยจุมพล

ประเสริฐวชิรากุล
สุวรรณวงศ
เสรีประภากิจ
ชอพันธุกุล

12. นางสาวอุษณีย
13. ทันตแพทยเธียรไชย
14. นางสาวทิพวรรณ
15. แพทยหญิงชนันณชิฎา
16. นายแพทยพิสรรค

ชวยธรรมรัตน
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
กองกิจกุล

17. แพทยหญิงดาราวรรณ
18. แพทยหญิงศิริพร
19. แพทยหญิงเสาวลักษณ
20. แพทยหญิงละออพรรณ
21. นางรอมือเลาะ
22. นางภัสราวรรณ
23. นางสาวยุมัยรีณี
24. นางสาวอัจฉราวรรณ
25. นางเจะปาตีหมะ
26. นางสุพัตรา

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ศิลาลาย
สาและ
หะยีเด
ชายสิงขรณ
กุลอุบล
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
(แทน) หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
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27. นายนิวัฒน

วงศพรต

รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นส.ปทมา
3. นางสาวกัญญา
4. นายอัซมี
5. นางจินดารัตน
6. นางสาวเก็จกนก
7. นางสาววารุณี
8. นางภัทรภรณ
9. นายฉลอง
10. นายนิเวต
11. นายทนงศักดิ์
12. นางรัชนีวรรณ
13. นางผกาพร
14. นางสาวแกวตา
15. นางสุภาวลัย
16. นางปูยีเยาะ
17. นางสุมาลี
18. นางสาวรวงรัตน
19. พญ.นิมัษติกา
20. พญ.อุมดลักษณ
21. พญ.ฟทมา
22. พญ.โรสลียา
23. พญ.รุสนี
24. นพ.ซารีฟ
25. พญ.ชเนตตา
26. นางสาวกัสมา
27. นางสาวตัสนีม
28. นางสาวปาลิตา

กุกุทพันธ
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
ยูโซะ
แดงเพ็ง
แกนบุญ
และนุ
แกวขาว
มีสงค
บุญญโส
สุไลมาน
แกวประกาศ
ไชยเอียด
ตัมพวิบูลย
สุวิทยารัตน
ซาเม็ง
คงสันพรต
สุหรรษา
หะยีวามิง
วันทอง
ประดู
อะลีดิมัน
ปแนบาโง
หยีบือซา
หัตถา
เวาะเยะ
พิมพประพันธ
อุมดเจริญทรัพย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พนักงานพัสดุ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยปฏิบัติการ
ทันตแพทยปฏิบัตกิ าร
ทันตแพทยปฏิบัตกิ าร
เภสัชกรปฏิบัติการ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางสุวิมล
พวงแกว
2. นายแพทยอัสมาน
อาลี
3. แพทยหญิงเสาวลักษณ
ศิลาลาย

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน สิงหาคม 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมทัง้ ใน
และนออกโรงพยาบาล ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
กลุมงานสุขศึกษา

โรงพยาบาลปตตานี
โรงพยาบาลปตตานี
PCT MED

โรงพยาบาลปตตานี

กลุมงานสุขศึกษา
กลุมงานเวชกรรมฯ
แผนกผูปวยนอก
กลุมงานพยาธิ

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

หองประชุมไทรงาม
๑๔ ก.ค. 60
จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุมเปาหมายไดแกเจาหนาที่กลุม
เสี่ยง ผูสนใจ และผูเขารวมโครงการ
Anti Fat season 2 จํานวน ๔๓
คน
จนท. รพ.ปน รวมกันทํากิจกรรม
หนวยงานโรงพยาบาล
20 ก.ค. 60
Big cleaning Day ในหนวยงาน
ปตตานี
และบริเวณใกลเคียง
รับการตรวจเยี่ยมประเมิน
โรงพยาบาลปตตานี
๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๖๐
จาก สรพ. เพื่อขอรับการ
Re accreditation
บรรยากาศการประชุมของ
27 ก.ค. ๖๐
ผูเกี่ยวของ PCT MED
สรุปประเด็นเรงดวนงานปราศจาก
27 ก.ค. 60
เชื้อ
เปดอาคารแพทยแผนไทย
อาคารแพทยแผนไทย
๓๑ ก.ค. ๖๐
โดยไดรับเกียรติจาก
หลังใหม
นพ.สุเทพ วัชรปยานันทน อธิบดี
(บานทรายทอง)
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เปนประธานใน
การเปดอาคาร มีนายวีรนันทน เพ็ง
จันทร ผวจ. นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผอ.ปตตานี เจาหนาที่ และ
ประชาชนจังหวัดปตตานี รวมใหการ
ตอนรับ
จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู เรื่อง
แผนกผูปวยนอก
๑ ส.ค. ๖๐
“ไวรัสตับอักเสบบีและซี” ในการ
หองตรวจเบอร ๑๐
ดูแลและปองกันตนเอง
แกผูปวย ญาติ และผูมารับบริการ
และมีบริการตรวจ
ไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรีแก
ผูสนใจ
สรุปกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลปตตานี
ระหวางวันที่ 1๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – 1๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สง
รูป

หมาย
เหตุ
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เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี วันที่ 1๕ สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลปตตานี

กลุมงานสุขศึกษา
กลุมงานเวชกรรม
สังคม CMU ๑
กลุมงานเวชกรรม
สังคม
กลุมงานเวชกรรม
สังคม

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

ตอนรับ นายพงษเทพ ไขมุก
รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี และ
หัวหนาสวนราชการ
มามอบของเยี่ยมผูปวยประกันสังคม
เนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม
ผอ. รพ.ปตตานี เปนตัวแทน
คณะบุคลากร รพ. ปตตานี
สงมอบดอกไมจันทน จํานวน 999
ดอก ตามโครงการ "ดอกไมจันทน
ทําดวยใจ
ถวายพอหลวง” ใหกับวัดตานี
นรสโมสร เพื่อแจกจายใหกับ
ประชาชนที่มารวมพระราชพิธี
ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้ โดยมี
อาจารยกรวิภา ขวัญเพ็ชร วิทยากร
จากศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง และ
จิตอาสากลุมดอกไมจันทน เปนผูรับ
มอบ
จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุก
วันพุธ
ลงเยี่ยมผูปวย ติดบาน ติดเตียง

โรงพยาบาลปตตานี

10 สิงหาคม 60

หองประชุมราชาวดี

๑๐ ส.ค. ๖๐

ลานใตตนไทร

ทุกวันพุธ

ชุมชนในเขตรับผิดชอบ

13 ก.ค. 60

ชุมชนในเขตรับผิดชอบ

13 ก.ค. 60

ร.ร. สะบารัง

14 ก.ค. 60

คณะพยาบาล
มอ.ปตตานี

๑๕ – ๑๖
ก.ค. ๖๐

เยี่ยมบาน และมอบกระเปายา
ใหกับผูจะไปประกอบพิธีฮัจย
ตรวจสุขภาพนักเรียน ปงบประมาณ
2560
โครงการผาตัดตอกระจกเชิงรุกโดย
รพ.บานแพว 15 - 16 ก.ค. 60
ณ คณะพยาบาลมอ. ปตตานี
ผูมารับการคัดกรองทั้งหมด
412 ราย มีผูผาตัดตอกระจก
ทั้งหมด 99 ราย

สรุปกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลปตตานี
ระหวางวันที่ 1๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – 1๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สง
รูป

หมาย
เหตุ
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เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี วันที่ 1๕ สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลํา
หนวยงาน
ดับ
นอกโรงพยาบาล
กลุมงานทันตกรรม

คลินิกมณีเวช
กลุมงานทันตกรรม

กลุมงานเวชกรรม
สังคม
กลุมภารกิจ
การพยาบาล

จนท.รพ. ปน.
รพ.ปตตานี
กลุมงานทันตกรรม

กลุมงานเวชกรรม
สังคม

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

รายการ

สถานที่

จัดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด และ
อุดฟนแบบART
กลุมเปาหมาย นักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอําเภอเมือง
ผูใหบริการ คือ ทันตาภิบาล
รพ. ปตตานี รวมกับทันตาภิบาล
รพ.สต. อําเภอเมือง
ผูรับบริการ จํานวน 80 คน
ทีมคลินิกมณีเวช รพ.ปตตานี
รวมเปนวิทยากร ในโครงการพัฒนาการ
ดูแลมารดาและทารกดวยศาสตรมณีเวช
จัดกิจกรรมแปรงฟนคุณภาพ
เปาหมาย นักเรียน รร.บานสะบารัง
ผูใหบริการ ทันตาภิบาล รพ. ปน.
จํานวนผูรับบริการ 100 คน
ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลฯ วันที่ ยอดผูรับบริการ
64 ราย
รวมบันทึกเทปการถวายพระพรเนื่องใน
วันพระราชสมภพ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
และวันพระราชสมภพ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รวมออกหนวย พอสว.
เนื่องในวันพระราชสมภพ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
รวมทอดผาปากับสโมสร โรตารี่
จัดอบรมแกนนํานักเรียน
ทันตสุขภาพ
เปาหมาย นร. ในเขตอําเภอเมือง
จํานวน 400 คน
ผูใหบริการ คือ ทันตแพทย
และทันตาภิบาล

ศพด. ในเขต
อ.เมือง

18 ก.ค. 60

รพ.นราธิวาสราช
นครินทร

19 - 20
ก.ค.60

รร.บานสะบารัง

20 ก.ค. 60

ชุมชนบือติงตันหยง ต
สะบารัง

21 ก.ค. 60

สถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทย จังหวัด
ยะลา

26 ก.ค. 60

รร.ปะกาฮะรัง

28 ก.ค. 60

ณ วัดตานีสโมสร
รร.ราชประชา
นุเคราะห 4๐

29 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

ชุมชนกําปงกู

๕ ส.ค. 60

กลุมงานเวชกรรมสังคม:
เยี่ยมครอบครัวผูไปประกอบพิฮัจย และ
เสียชีวิต

สรุปกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาลปตตานี
ระหวางวันที่ 1๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – 1๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สงรูป

หมายเหตุ
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เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี วันที่ 1๕ สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลํา
หนวยงาน
ดับ
นอกโรงพยาบาล
ทีมศูนยไกลเกลี่ย

กลุมงานจิตเวช

จนท.รพ.ปตตานี
โรงพยาบาลปตตานี

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

จนท. รพ.ปนเขารวมประชุมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ๑ ทักษะพื้นฐานการจัดการ
ความขัดแยงในระบบการ แพทยและ
สาธารณสุขดวยสันติวิธี เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการเจรจาไกลเกลี่ย ใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และสรางเครือขายการ
จัดการเรื่องรองเรียน เปาหมาย ไดแก
รพ. ปตตานี และรพช. จังหวัดปตตานี
จํานวน 70 คน
เปนวิทยากรโครงการคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ฝกอาชีพ “ศูนยขวัญแผนดิน อําเภอ
เมืองปตตานี รุนที่ ๒
รวมกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ 12
สิงหาคม

ร.ร. ซี.เอส. ปตตานี

7 – ๙ ส.ค. ๖๐

กองรอย อส.

๕ – ๑๖ ส.ค. ๖๐

หนาลานพระบรมรูป
ร.5
และหองประชุมอบจ.
สถานีวิทยุ
มีเดียสลาตัน

๑๒ ส.ค. ๖๐

รพ.ปตตานี : จัดรายวิทยุ
รายการ “หวงใย ใสใจสุขภาพ รพ.
ปตตานี ทางสถานีวิทยุมีเดียสลาตันคลื่น
ความถี่ ๙๑.๕๐ MHz และ ๙๖.๒๕
MHz

สงรูป

หมายเหตุ

ทุกวันพุธ

2. กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
1 คุณณัฐวรรณ เจริญศรี

2

ลํา
ดับ

นพ.อามีน แสมา
นพ.อัสมาน อาลี
คุณไซเกาะ คณาเดิม
คุณวิไลพร กาซอ
คุณอนุมัติ รัตนพันธ
คุณทะนงศักดิ์ สุไลมาน
หนวยงาน

รายการ

สถานที่

ไดรับรางวัลชนะเลิสอับดับ 1 ผลการ
จ.สงขลา
ดําเนินงานเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัด
ชายแดนใต ประจําป 2560 เขตสุขภาพที่
12
ประชุมวิชาการ อดีต ปจจุบัน อนาคต ความ กรุงเทพ
ทาทายดานสุขภาพ ประกวดเลาเรื่องดวยภาพ

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
6-7 กค.60

สงรูป

หมายเหตุ

สงรูป

หมายเหตุ

4-7 กค.60

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
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3
4
5.
6

7.

8

9

ทพญ.เมฐิกา ลิขิตบุญฤทธิ์
คุณอารีนา กือต
คุณซอลีฮะห เปาะเลาะ

อบรมทันตดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
อบรมกายภาพบําบัดแกผูปวยโรคไตเรื้อรัง
อบรม PD Quality Program-South How
to achieve Thailand PD KPI
นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล ประชุมวิชาการเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ประจําป 2560
คุณรัชนิดา บูสะมัน
คุณนงนุช ชอพันธกุล
คุณกัลยา ตั้งศิริวรกุล
คุณสมคิด ทองมี
อบรม ผบต รุนที่ 27 ตรัง
คุณทะนงศักดิ์ สุไลมาน
อบรม ผบต. รุนที่ 27 เชียงใหม
ทพญ.ชุติพร เกิดทิพย
อบรม ผบก. รุน 31 ยะลา
เงินบริจาค
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
มอบเครื่องมือและอุปกรณการแพทย จํานวน
5 รายการ แดรพ.ปตตานี ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มูลคา 7,135,000 บาท รวมถึง
ไมกั้นประตูอัตโนมัติจํานวน 4 ประตู
เจาของแพปลาลาภ
มอบผาหมจํานวน 180 ผืน เพื่อใชในหอ
ประเสริฐ ไตเสนห
ผูปวยในของโรงพยาบาลปตตานี

สงขลา
17-21 กค.60
กรุงเทพ
18-23 กค.60
นครศรีธรรมราช 21-24 กค.60
จ.อยุธยา

24-28 กค.60

วสส.ตรัง
วพบ.เชียงใหม
วสส.ยะลา

17 กค-4 สค.60
17 กค-5 สค.60
32-28 กค.60

สรุป ประมาณคา ใช จายการประชุ ม /อบรม/สั ม มนา บุ คลากรโรงพยาบาลปต ตานี ประจําเดือ น
กรกฎาคม 2560
จํานวนประชุม/อบรม
89 เรื่อง
-เชิญ
121 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
4
ราย
รวม
125 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 274,774.51บาท/40 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ - ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
85 ราย
2. แนะนําตัวขาราชการใหม มีจํานวน 10 คน
1. พญ.นิมัษติกา
หะยีวามิง
นายแพทยชํานาญการ กลุมงานจักษุวิทยา แพทยประจําบาน
2. พญ.อุมดลักษณ
วันทอง
นายแพทยชํานาญการ กลุมงานจักษุวิทยา แพทยประจําบาน
3. พญ.ฟทมา
ประดู
นายแพทยชํานาญการ กลุมงานเวชกรรมสังคม แพทยประจําบาน
4. พญ.โรสลียา
อะลีดิมัน
นายแพทยชํานาญการ กลุมงานสูต-ิ นรีเวชกรรม แพทยประจําบาน
5. พญ.รุสนี
ปแนบาโง
นายแพทยชํานาญการ กลุมงานเวชกรรมสังคม แพทยประจําบาน
6. นพ.ซารีฟ
หยีบือซา
นายแพทยชํานาญการ กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยประจําบาน
7. พญ.ชเนตตา
หัตถา
นายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานเวชกรรมสังคม แพทยประจําบาน
8. นางสาวกัสมา
เวาะเยะ
ทันตแพทยปฏิบัตกิ าร กลุมงานทันตกรรม บรรจุใหม
9. นางสาวตัสนีม
พิมพประพันธ ทันตแพทยปฏิบัตกิ าร กลุมงานทันตกรรมn บรรจุใหม
10. นางสาวปาลิตา อุมดเจริญทรัพย เภสัชกรปฏิบัติการ กลุมงานเภสัชกรรม ยายมาจาก รพ.ยานตาขาว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องทีท่ ุกคนตองจํา
-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 ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
2. หนาที่ของผูบริหาร คือผูบ ริหารมี่หนาที่รบั ผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน
ใครก็ตามที่ไดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน
ผูบริหารตองรับทราบปญหาและคอยชวยแกไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสรางนวตกรรม
(Innovation) ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครัง้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
3. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข 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 แตควรคิดวาจะไปกระทํากิจกรรม
ใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคใหเปนโอกาส
4. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกหนวยงานทบทวนในสิ่งทีท่ ําในปทผี่ านมา อะไรที่ภาคภูมิใจ และ
อะไรที่ควบปรับเปลี่ยน ในเรื่องการทํางานทุกอยาง จะตองมีการแกไขปญหา และทางแกไขโดยเนน 3S คือ Staff,
Structure, System และใหดูแลการทํางานในเรือ่ งตรวจสอบภายใน ในเรื่องการวางแผนดานการเงิน การจัดซื้อจัดจาง
ระเบียบตางๆ ดานการตลาด สื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูการทํางานของโรงพยาบาล และสรางภาวะผูน ํา
ใหแกผบู ริหารระดับตางๆ
๕. ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
-คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ทุกคนที่เปนชาวปตตานีทํางานทุกอยางดวยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว แบบบูรณาการงานรวมกันทุกภาคสวน One ปตตานี โดยเนนประชาชนเปนหลักเสมอ
เพื่อประโยชนมวลชล ประโยชนราชการ และหัวหนาตองมีหนาที่ดูแลคุณภพงาน สอนลูกนองใหเปน
-สั่งการเรือ่ ง กรจัดซื้อจัดจาง (ตามหนังสือ ว.0220) รายงานการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2561
ดําเนินการ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในเรื่องขั้นตอนการประกาศ TOR และการอนุมัติในสั่งซือ้ /สัง่ จาง
6. เขต 12 จากการตรวจสอบราชการรอบที่ 2/2560 มีรายการที่ตองแกไขคือ ระบบบริการ มอบ
พรส. ในเรื่องของ Tbc, EOC., หัด, DM รายใหมฯ ระบบขอมูลขาวสาร RTI dead, สรุปสาเหตุการตาย หนวยงาน
สนับสนุน ในเรื่องของบุคลากรและกรตรวจสอบภายใน
7. สรพ. ประเมิน Reac. HA ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีเรื่องที่ชื่นชมหลายอยาง และมีบาง
หนวยงานตองมีการปรับปรุง ติด Focus สรพ.จะเขามาดูใหมใน 3 เดือน ในกรจัดการความเสี่ยง และระบบ InFection
control และในเรือ่ งของตัวชี้วัดตางๆ
8. จากคณะกรรมการคัดเลือกตําแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป สอบสัมภาษณคัดเลือกในวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 มีผสู มัครสอบสัมภาษณคัดเลือกจํานวน 4 ทาน มีคณะกรรมการคัดเลือกจํานวน 5 คน ประกาศผล
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การสอบสัมภาษณคัดเลือกจากจังหวัดปตตานีในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตามลําดับผลการสอบสัมภาษณคัดเลือก
ดังนี้
1. นายฉลอง มีสงค
2. นายประกิต สินธุอุทัย
3. นายนิวัฒน วงศพรต
4. นายเอกวิทย ยีมะแซ
จากผลการคัดเลือกนายฉลองตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน และจากผลการคัดเลือกนาย
นิวัฒน วงศพรต ยื่นคํารองไปยังจังหวัดปตตานี เรือ่ งผลการคัดเลือก ในเรื่อง “5 ปทีรกั ษาการ ทํางานไมมีขอบกพรอง”
จากการทบทวนกรณีการทํางานของนายนิวัฒน วงศพรต ซึ่งผานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
มีดังนี้
เดือนเมษายน 2560 กํากับติดตามแผนการจัดซือ้ จัดจางประจําป พบไมไดทําแบบประเมินราคากลาง
จํานวน 31 แบบ
เดือนพฤษภาคม 2560 ติดตามตอเนื่อง มอบหมายใหผองถายงานออก เพื่อใหเขียนแบบทัง้ หมด 31 แบบ
ใหทันตามแผนจัดซือ้ จัดจาง
เดือนมิถุนายน 2560 มีแบบเสร็จเพิ่ม 3 แบบ แตยังไมเรียบรอย แจงคณะกรรมการบริหารวาบอกผูขอแลว
จะทําเพียง 15 แบบ ทีเ่ หลือ 15 แบบ ใหยายไปแผนป 2561 ที่ประชุมยืนวาใหเขียนทัง้ 31 แบบฯ ยังไมใหตัด จะ
ติดตามเดือนถัดไป
เดือนกรกฎาคม 2560 แจงคณะกรรมการบริหารวาจะทําไดเพียง 15 แบบเทานั้น ที่เหลือตองไปทําป
ถัดไป
9. โครงการจัดทําแผนแมบทดานอาคารและสิ่งแวดลอม จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ไดรางแผนแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลปตตานี โดยกําหนดใหมี
ทางเดินรอบโรงพยาบาล ซึ่งไดวางแผนไวดีแลว ในป 61 อาคารผูปวยนอก9 ชั้น กอสรางเสร็จ ยายผูปวยนอกและตึก
อํานวยการไปที่ตึกใหมทงั้ หมด สวนตึกอํานวยการเดิม จะตองทุบและกอสรางเปนอาคารอุบัติเหตุ และจะมีการกอสราง
อาคารจายกลางและซักฟอก และยายงานชางไปไวที่ตึกจายกลางและซักฟอก และอีก 10 ปขางหนา โรงพยาบาลปตตานี
จะมีพื้นที่สเี ขียว และมีอาคารใหมเกือบทั้งหมด
10. โรงพยาบาลปตตานี
- ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี กําหนดเวลาการประชุมกรรมกรบริหารเปนเวลา ๑๓.๐๐
น. และทุกคนทีม่ ีการนําเสนอขอมูลในทีประชุมตองสงที่เลขากอนเวลา ๑๑.๓๐ น. ของทุกเดือน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7/2560
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ งที่ 7/2560
ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2560 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
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3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ณ 31 กรกฎาคม 2560
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐

154,110,029.63

บวก ลูกหนี้คารักษาฯ เบิกตนสังกัด
ลูกหนี้ คารักษาฯ UC รพช. (คาดวาจะไดรับโอน 50%)

1,480,314.00
14,612,420.00

ลูกหนี้ คารักษาฯ UC ใน Cup (รับโอน สปสช กค.60)

23,697,704.00

ลูกหนี้คารักษาฯ ประกันสังคม
ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรงกรมบัญชีกลาง OP

16,355,259.16
3,172,602.00

ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรงกรมบัญชีกลาง IP

7,421,873.48

ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรง อปท OP
ลูกหนี้คารักษาฯ จายตรง อปท IP

1,4978,6941.25
1,180,988.56

ลูกหนี้คารักษาฯ พรบ.

548,990.00

ลูกหนี้อื่น ๆ

1,396,4495.72
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

48,638,738.61
202,748,768.24

เงินบํารุงคงเหลือหักหนี้สินที่เอกสารสมบูรณพรอมจาย ณ เดือนสิงหาคม 2560
สินทรัพยหมุนเวียนยกมา

202,748,768.24

หัก เจาหนี้คายา

40,576,185.57

เจาหนี้วัสดุการแพทย
เจาหนี้เวชภัณฑมิใชยา
เจาหนี้ทันตกรรม

10,560,546.95
4,011,707.45
1,828,428.14

เจาหนี้วัสดุวิทยาศาสตร

10,560,546.95

เจาหนี้คาวัสดุ

6,261,067.99

เจาหนี้คาจางเหมาฯ

3,253,084.04

เจาหนี้ครุภัณฑ
เจาหนี้คารักษาฯ ตามจาย

6,541,491.80
475,809.00

คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน (OT ก.ค.60 )

7,077,526.50

คาตอบแทน ฉ. 10 (มิ.ย.-ก.ค.60)

3,240,000.00

คาตอบแทน ฉ. 11 (มิ.ย.-ก.ค.60)(590,661+3,023,000)

3,613,661.00 *งปม. ฉ.11 มิ.ย. = 2,432,339.-

คาตอบแทน ฉ. 12 (มิ.ย.-กค.60)

3,581,100.00

คาสาธารณูปโภค
สินทรัพยหมุนหักหนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ

1,531,120.00

สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
2.05

103,112,275.39
+ 99,636,492.85
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Current Ratio < 1.5
2.31
Quick Ratio < 1.5
2.25
Networking Capital
218,575,232.00
ทุนสํารองสุทธิ
ผลตางทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุน/คาเสื่อม) ทางบัญชีเกณฑคงคาง
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-31 กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รายได
808,189,681.93
คาใชจาย
760,225,825.78
กําไร/ขาดทุน
47,963,856.15
เงินบํารุงคงเหลือ
154,110,029.63
จากรายงานฐานะการเงิน โรงพยาบาลปตตานีสามารถจายเงินคาตอบแทนตางๆ ไดเปนปจจุบัน โดยไมตอง
คางจาย
3.1.2 รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ

เดือน
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560

81.51
76.44
71.88

45.31
28.02
32.26

80.88
54.84
59.26

58.21
41.90
39.97

31.54
41.05
34.11

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

6.90
4.11
8.747

60.00
65.00
47.83

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนกรกฎาคม
สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน มิย.60)

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัด
ผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน

จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน กค.60

เรียกเก็บ

9,583,357.00

25,624,451.00
224,853.50
1,813,661.00

1,564,807.42
1,624,005.25

1,009,917.50
331,474.00

4,244,187.03

9,481,073.00

7,012,915.00
365,946.00
2,001,007.00
26,396,224.70

6,439,298.00
1,523,489.00
882,973.00
47,330,452.00

ชดเชย
19,311,456.56
210,420.65
1,476,107.00

พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560

UC

จายตรง

อปท.

-4,003.77
-4,736.54

-3,629.30
-5,053.362

4,139.98
-2,267.04

คงคาง

-6,312,994.44
-14,432.85

1,011,731.52
2,552.02
162,314.00
8,899,337.25
(หักลาชา 20%
=-41,375.48 บาท) -581,733.75
(หักลาชา 5%
=-18,411.57 บาท)
7,012,605.00
1,053,859.00
1,370,360.00
40,471,920.98
-6,911,715.06

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ
เดือน

สวนตาง

9,920,911.00
2,576,538.94
1,829,165.25
13,143,524.28
6,439,608.00
835,846.00
1,513,620.00
36,259,213.47
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กรกฎาคม 2560

-3,282.88

-1,584.04

75.05

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2560 ไมผานกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560

รายการที่สง
(ราย)
6,037
6,615
7,209

3.2 ขอมูลติด C
ลําดับ รหัส
1
2
3
4
5
6
7
8

9P
97
94
99
9L
95
9A

ติด C ครั้งที่แลว
1,017
892
622

ติด C
เดือนนี้
133
120
88

รายการ

ยาและเวชภัณฑใสผิดหมวด
ราคายาในใบสั่งยา ไมตรงกันกับรายงานของ IT
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ
ไมพบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจงไว
รหัสยาไม Update
ใบ BillTran มีการเบิกคายา แตขาดขอมูลยาใน BiiDisp
เลข ว.แพทยไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด
อื่นๆ
รวม

แกไขแลว

คงเหลือติด C

258
390
385

892
622
325

กรกฎาคม 2560
21
19
14
12
8
7
4
3
88

3.3 การจัดทําคําของบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางป งบ 2562
ขอใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมดังนี้
1. พรอม จัดทําแผนภายใตระบบบริการสุขภาพสอดคลองกับ service plan ป60-64
2.ปฏิทินการดําเนินงาน
วันที่ 1 สค.60 : ครม.พิจารณาเห็นชอบเปาหมาย และยุทธศาสตรชาติ การจัดสรรงบประมาณรายจายป 62
วันที่ 16 สค.60 : นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายป 62 ที่อิมแพคเมืองทอง
(เชิญผูบ ริหารรวมประชุม)
-ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 : เขตบริการสุขภาพ สงผานระบบโปรแกรมคําของบประมาณ
- ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กองบริหารการสาธารณสุข บันทึกในระบบ e-budgeting ใหแลวเสร็จ
- ภายในวันที่ 18 ตค.62 : สํานักงบประมาณ (เอกสารตองพรอม ครบถวน)
-วันที่ 19-31 ตค.60 เพื่อเสนอ นายกรัฐมนตรี
(มีงบดานครุภัณฑ สิ่งกอสราง เขตละประมาณ 700 ลาน (ไมรวมเชี่ยวชาญระดับสูง และระบบบําบัดน้ําเสีย ใหทํา
รายการแยก) ตองเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนา Service Plan ป 60-64) ยังไมกําหนดสัดสวนวงเงินแตละระดับ
ครุภัณฑการแพทย : มีเงื่อนไข
–เปนบริการทีผ่ านเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตสุขภาพ
-เปนบริการที่สอดคลองยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนาทดแทน ของเขต
-การลงทุนดานสาธารณสุขที่เปนปญหาเรงดวนของเขต
-ใชรายการตามบัญชีรายการมาตรฐาน เดือน มีนาคม 2560 (มีไฟลให Load) รายการนอกเหนือให
แนบสเปค สืบราคา 3 บริษัทอยางนอย รายการราคามากกวา 5 ลาน มีสถิติยอนหลัง 3 ป และรายละเอียดสถิติ
เพิ่มเติม
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สิ่งกอสราง : เงื่อนไข
-รายการตามรายชื่อมาตรฐาน
-มีความพรอมที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะกอสราง
-กรณีใชแบบเอกชน ตองพรอมผังหลัก แบบแปลน ราคาสิ่งกอสราง งวดงานงวดเงิน BOQ
-มีโครงการพรอมชี้แจงเหตุผล วัตถุประสงค พรอมรายละเอียด สถิติ คาดการบริการหลังกอสราง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร : ทําโครงการเสนอ สบรส และศูนยเทคฯ กอน
เตรียมความพรอมการจัดทําแผนครุภัณฑ/สิ่งกอสราง งบเงินบํารุงป 2561 งบลงทุนป 2562
1. แผนจัดซื้อต่ํากวาแสน
(สงภายในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สค.60)
2. แผนมากกวาแสน
(สงภายในวันจันทร ที่ 21 สค.60)
3. ใหสงรายการครุภัณฑ ป 62 พรอมเอกสารประกอบแนบ (สงภายในวันจันทร ที่ 21 สค.60)
เอกสารแนบ ดังนี้
1.ใบเสนอราคา 3 บริษทั
2.spec รายการครุภัณฑ
3.รายชื่อกรรมการกําหนด spec 3 คน (พรอมระบุรายชือ่ ) และ
ขอเลข 13 หลัก/วัน เดือน ป (เกิด)/e-mail
4.จัดประชุมจัดทําแผนเงินบํารุง ป 61และงบลงทุนป 62 (วันพฤหัสบดี ที่ 24 สค. 60)
ป 2562 ตึกอุบัติเหตุ ผาตัด และผูปวยใน งบ 180 ลาน ป 2561 อาคารจายกลาง งบ 34 ลานบาท
5. แผนงบลงทุนปงบประมาณ 2561-2565 โรงพยาบาลปตตานีรวม 57,585,000 บาท
รายการครุภัณฑ

ราคา
(ตอหนวย)

ปงบประมาณ

ที่

61

62

63

64

65

รวม

1 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน 800,000

3

4

4

5

4

20 16,000,000

2,000,000

0

1

1

3 เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงสวนปลาย ABI 1,500,000

0

4 เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน
5 เครื่องฟอกไตแบบตอเนื่อง

500,000

0

1,450,000

2

2

รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี

รายการครุภัณฑ

ราคา
(ตอหนวย)

ที่
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
6 ระบบรวมศูนยไมนอยกวา 8 เตียง (central
monitor) 8 จุด
ตูอบเด็กสําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด(transport
7
incubator)

4,000,000

1

1,500,000

4

2,000,000

2

2,900,000
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รวม

รวมเงิน

1

1

4,200,000

1

550,000

2

ปงบประมาณ
61

62

4,200,000
550,000

2
1

2

รวมเงิน

1

63

64

14

8 ลิฟทขนสงผูปวยพรอมติดตั้ง
9

ชุดคอมพิวเตอรพรอมจออานภาพเอกซเรยดิจิตัลขนาด
ไมนอยกวา 3 ลานพิกเซลชนิดจอคู

3,000,000

0

1

965,000

0

0

0

1

10 ตูเย็นเก็บเลือดขนาดไมนอยกวา 20 คิว
500,000
เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาด
11 ไมนอยกวา 850 ลิตร (Pre-Post-Vac) หองนึ่งทรง
2,500,000
สี่เหลี่ยมชนิด ชนิด 1 ประตู
12 เครื่องซักผาขนาดไมนอยกวา 400 ปอนด
2,800,000

3,000,000

1

965,000

1

500,000

1

2,500,000

1

2

5,600,000

1

1

1,650,000

1

1

500,000

1

1

2,000,000

6

3,300,000

1

6,420,000

1

1
1

13 เครื่องจี้หามเลือดในระบบทางเดินอาหารดวยอากอน 1,650,000
เครื่องจี้หามเลือด และตัดเนื้อเยื่อดวยไฟฟาขนาดไม
500,000
14
นอยกวา 300 วัตต
เครื่องลางและทําลายเชื้อแบบพาสเจอรไรซ พรอมตูอบ
2,000,000
15
แหง
16 ตูอบเด็ก
550,000
17 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 1,000 KVA

1

1

6,420,000

3

1

2

เฉพาะปงบประมาณ 2562 จํานวน 7 รายการ รวมเงิน 18,170,000 บาท

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

งบลงทุนป 2562 รายการที่เขต 12 ใหทบทวน 28 เมษายน 2560 มีดังนี้
ชื่อรายการ
จํานวน
ราคาตอหนวย
รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 cc
เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 1,000 KVA
เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน
ตูเย็นเก็บเลือดขนาดไมนอยกวา20คิว
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน
ตูอบเด็กสําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด (Transport
Incubator)
ลิฟทขนสงผูปวยพรอมติดตั้ง

รวมงบประมาณ

1
1
2
1
4

2,000,000
6,420,000
500,000
500,000
800,000

2,000,000
6,420,000
1,000,000
500,000
3,200,000

1
1

550,000
3,000,000

550,000
3,000,000
16,670,000

ปรับปรุงสิง่ กอสราง เงินบํารุง มากกวาแสน ป ๒๕๖๐ รายการงานคางจากเดือนมิถุนายน 2560
(ดําเนินการใหเสร็จสิ้น ๑๔ รายการ เงินรวม ๓,๐๒๓,๗๐๐=…………………% )
ลําดับ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง 60 มากกวาแสน

๑ ปรับปรุงหองน้ําผูปวยรวม และเจาหนาที่ ตึก ศอ

หนวยงาน
ศอ.

๒ กั้นหองกระจกพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เปนหอง ศอ.
เจาหนาที่
๓ กอสรางโรงจอดรถ
บริหาร

เขียนแบบประเมิน
พัสดุ/คุณนิวัฒน
ราคาโดยบริหาร
200,000
สงพัสดุ
ไดผูรับจาง/รอทําสัญญา

รวมเงิน

100,000

สงพัสดุ

รอใบเสนอราคา

2๕0,000 5พค60ทบทวน รายงานราคากลาง

15

๔
๕
๖
๗
๘

ติดตั้งหลังคาเหล็กระหวางอาคารเอกซเรยกับ อฉ
ปรับปรุงหองแยกติดเชื้อหอผูปวยหนักอายุรกรรม
ซอมเพดานหองน้ํา 12 หอง
ตอเติมปอมยาม
ปรับปรุงหองน้ําผูปวย

๙
๑๐
1๑
1๒
1๓
1๔

ทาสีอาคาร- OPD
ทาสีอาคาร- ER
ทาสีอาคาร- มิตรไมตรี (ผาตัด)
ทาสีอาคาร- สานสัมพันธ
ทาสีอาคาร- ประชาอุทิศ
ทาสีอาคาร -ศอ.

บริหาร
ICU 1
ชูเกียรติ
บริหาร
OPD
OPD
ER
OR
ฝายการ
ปช
ศอ.

200,000 15พค60 แตงตั้งกรรมการกําหนดราคา
178,700 10 พค60 เขียนใบสงซอม
120,000 10พค60 ยกเลิก
200,000 ปลาย พค60 ยกเลิก (ซื้อตูคอนเทนเนอร)
200,000 สงพัสดุ ๗กค.60 รอคําสั่ง กก.ราคากลาง
200,000
พค 60
รอคุณนิวัฒนประเมินราคา
รอคุณนิวัฒนประเมินราคา
200,000
พค60
รอคุณนิวัฒนประเมินราคา
400,000
มิย60
รอคุณนิวัฒนประเมินราคา
400,000
มิย60
รอคุณนิวัฒนประเมินราคา
150,000
มิย60
รอคุณนิวัฒนประเมินราคา
100,000
มิย60

1๕ ปรับปรุงหองเก็บฟลมเปนหองอานฟลมรังสีแพทย
ก.รังสีวิทยา
150,000
150,000 คุณนิวัฒน
รายการที่ 1-15 ซึ่งคางจากเดือนกรกฎาคม 2560 มี 15 รายการ งานพัสดุ ยืนยันในที่ประชุมกรรมการบริหารที่คางอยู คุณนิวัฒน ทํา
เสร็จเพียงแค 5 รายการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ขอรองเรียน เนื่องจาก
ปจจุบันนี้มีขอรองเรียน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงาน และพฤติกรรมการ
บริการ เปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่องรองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การ
ทํางานในแตละหนวยงาน นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
5.2 ฝายบริหารทั่วไป
ผังทางเดินรถในโรงพยาบาลปตตานี และวิธีการใชไมกั้นอัตโนมัติ เสนทางหลักคือประตูทางเขา (ประตู
หมายเลข 1) ประตูทางออกดานถนนหนาหนองจิก (ประตูหมายเลข 2) สงผูป วยหนา OPD เลี้ยวขวาไปประตูทางออก
สวนผูปวย ER เลี้ยวซาย สงผูป วยเสร็จ แลวขวาออกทางประตูทางออกหมายเลขสอง สําหรับเจาหนาที่เลี้ยวซาย ผาน
หนา ER (ประตูหมายเลข 3) ใชระบบคีการด ไมมี รปภ. เฝา มาจอดดานหลัง รถวิ่งทางเดียว ถาจะออกตองออกทาง
ประตูบานพัก (ประตูหมายเลข 4) หรือประตูหนาตึกชูเกียรติ (ประตูหมายเลข 5) ซึ่งจะทําเปนวงเวียนตรงบานทรายทอง
บังคับเลี้ยวซาย รวมถึงผูที่อยูในบานพักดวย สวนรถจักรยานยนต สามารถสวนวันเวยได มาถึงหลังหองรังสีการแพทย
เทานั้น ถาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตผิดทุกกรณี หามออกมาหนาหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบนสะพานชูเกียรติจะไม
อนุญาตใหรถยนตจอด นโยบายนีจ้ ะใชไปจนกวาตึกผูปวยนอกจะกอสรางเสร็จ
5.3 ศูนยประกัน อัตราคาหองพิเศษที่ใชอยูในปจจุบันของโรงพยบาลปตตานีคือ
ตึกผูปวย
ตึกสูติกรรม 1
ตึกสูติกรรม 2
ตึก อญ., ตึก อช.1, ตึก อช.2
ตึกพิเศษมูลนิธิฯ

ราคา
หอง
800
800
900
900

สิทธิ อสม.
เฉพาะตัว
ฟรีรอยละ 100
ฟรีรอยละ 100
ฟรีรอยละ 100
ฟรีรอยละ 100

ปฏิบัติงาน
ไมเกิน 10 ป

ครอบครัว อสม
ปฏิบัติงานเกิน
10 ป

จาย 50%
จาย 50%
จาย 50%
จาย 50%

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

อสม.ดีเดน
ทุกระดับทั้ง
ครอบครัว
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

มติที่ประชุม

16

ตึกพิเศษอายุรฉัฐ
1,200 ฟรีรอยละ 100 จาย 50%
ฟรี
ฟรี
ตึกพิเศษชูเกียรติ
1,200 ฟรีรอยละ 100 จาย 50%
ฟรี
ฟรี
ตึกพิเศษศัลยรัศมิ
1,200 ฟรีรอยละ 100 จาย 50%
ฟรี
ฟรี
หมายเหตุ 1. บุตรชอบดวยกฎหมายและไมบรรลุนิติภาวะ
2. นําหลักฐานมาแสดง บัตรประชาชน/บัตรอสม./และหนังสือรับรองจากสสอ./ผอก.รพช./หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลปตตานี นาจะสงวนสิทธิ์ โดยการจํากัดสิทธิ์ใหเฉพาะตึก มอบศูนยประกันจัดทําอัตราการ
เขาพักหองพิเศษของ อสม. และใหฝายบริหารทั่วไปทําหนังสือหารือไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาขอสรุปสําหรับ
บุคคลในครอบครัวของ อสม. โดยระบุราคาของหองพิเศษ
5.4 IC การติดเชื้อในโรงพยาบาล จากคําแนะนําของ สรพ. การติดเชื้อในหองผาตัดและหองทันตกรรม เปน
การลางเครื่องมือและการทําลายเชื้อ และการทําลายขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล ซึ่งแตละหนวยงานที่ไดรบั คําแนะนํา สง
ขอมูลเพิ่ม จากจัดระบบมูลฝอยในโรงพยาบาลในเรื่องของกระบวนการทําตามคําแนะนํา จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นมาก จึงมี
การจัดแบงมูลฝอยแตละอยางใหชัดเจน โรงพยาบาลตองไปดูการทําลายของบริษทั เอกชนที่รบั ไปเผา อยางนอยปละ 2
ครั้ง และบันทึกไวเปนหลักฐานที่ชัดเจน และใหแตละหนวยงานมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
5.5 พัสดุ การจัดทําเอกสารจัดซือ้ จัดจางตาม พรบ.พัสดุ 2560
- กําหนดการสงแผนการจัดซื้อพัสดุต่ํากวา 100,000 บาท รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม
2560 เวลา 16.00 น.
- งดเบิกวัสดุและงดสงบันทึกความตองการชั่วคราว โดยจะเริ่มปดคลังตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2560-13
ตุลาคม 2560 และในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เบิกของไดตามปกติ เนื่องจากงานพัสดุมีการตรวจเช็คสต็อกทุกประเภท
ประจําป 2560 ขั้นตอนของการสงใบเบิกผานระบบคอมพิวเตอร มีดงั นี้ หนวยเบิกสงใบเบิกตามสัปดาหที่กําหนด ให
หัวหนาหนวยเบิกยืนยันการเบิกในฐานะหัวหนาหนวยเบิก และใหหัวหนาฝายยืนยันการเบิกในฐานะหัวหนาฝาย
- หนวยเบิกจะตองเตรียมเอกสาร จากเบิกตามแผนการจัดซื้อจัดจางป 2561 ใหหนวยเบิกสงบันทึกความ
ตองการใหงานพัสดุภายในวันที่ 1 ของเดือน (รายไตรมาส) ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่รับ/สิ้นสุด

ไตรมาสที่1
ตค.- ธค.60

ไตรมาสที่ 2
มค.-มีค61

ไตรมาสที่3
เมย. -มิย. 61

ไตรมาสที่ 4
กค.-กย.61

วันที่รับ

16 ตค. 60

5 มค.61

2 เมย.61

2 กค. 61

วันทีห่ มดเขต

20 ตค. 60

9 มค. 61

6 เมย. 61

6 กค. 61

หนวยเบิกจะตองเตรียมเอกสารดังตอไปนี้คือ บันทึกความตองการ หนังสือบันทึกขอความ (กรณีเปนครุภัณฑ) ใบเสนอ
ราคา คุณลักษณะเฉพาะ (ครุภัณฑการแพทย หนวยเบิกสามารถดูขอมูลไดในระบบ INTRANET ในหัวของานพัสดุ
ทุกครั้งที่ผานมาทุกหนวยเบิกจะตองเตรียมเอกสารตมที่ไดทาํ แผนไวแลว ขอใหงานพัสดุอํานวยความสะดวก
แกหนวยเบิก ซึ่งมีอยูในแผนแลวหนวยเบิกไมจําเปนตองเอาเอกสารแนบการเบิกมาใหงานพัสดุใหม ใหงานพัสดุเตรียม
เอกสารไวใหหนวยเบิก (เฉพาะเอกสารที่ไดสงไปครัง้ แรก เชน ถายแผนฯ แนบ, จัดหาบริษทั คูเทียบ)
๕.6 ความเสี่ยง กรณีทมี่ ีการประเมินรับรอง ในสวนของโรงพยาบาลปตตานี แตละเรื่อง ยกตัวอยาง 1
ตัวอยาง เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในชวง 3 ป ที่ผานมา แลวนํามาวิเคราะห ปรับปรุง แกไข ใหถูกตองตาม RCA ไปสู
กระบวนการ CQI และนําตัวอยางแตละตัวอยางนําเสนอเพื่อประเมินรับรองจาก สรพ. รายงานการทบทวนความเสีย่ ง
เนื่องจากแตละหนวยงานสงไมครบ และขอใหสงใหครบ และจะทบทวนอีกครั้งในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อจะนํามา
เสนอในทีมนําวันที่ 30 สิงหาคม 2560
5.7 ศูนยคุณภาพ จากการมาประเมินของ สรพ. ทุกหนวยงานตองลงความเสี่ยงเปนประจําทุกวัน ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรงพยาบาล ซึ่งตองมีการทบทวนในแตละ PCT ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลตองมีการสง
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ขอมูลเพิ่มตามคําแนะนําของ สรพ.ภายใน 3 เดือน โดยเฉพาะตัวชี้วัดตางๆ ของโรงพยาบาล ทุกหนวยงานตองรีบ
ดําเนินการ โดยเฉพาะฉับรางสงภายในวันที 23 สิงหาคม 2560 สงฉบับจริงทีส่ มบูรณในวันที่ 5 กันยายน 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

