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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 1/2560
ประจําเดือน มกราคม 2560 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. แพทยหญิงวรางคนา
7. นายแพทยพรสวัสดิ์
8. แพทยหญิงฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวรรณวงศ
ศิลวัฒนพันธ

9. นายแพทยรุซตา

สาและ

10. นายแพทยพรชัย

ประเสริฐวชิรากุล

11. นายแพทยอัสมาน
12. นายแพทยพิสรรค

อาลี
กองกิจกุล

13. แพทยหญิงดาราวรรณ
14. แพทยหญิงศิริพร
15. นายแพทยจุมพล

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

16. นายแพทยพัชระ
17. ทันตแพทยเธียรไชย
18. นางสาวทิพวรรณ
19. แพทยหญิงจันทกาญจน
20. แพทยหญิงเสาวลักษณ
21. นางรอมือเลาะ
22. นางภัสราวรรณ
23. นางสาวยุมัยรีณี
24. นายอนิรุต

บรรจงละเอียด
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
เกียรติภักดี
ศิลาลาย
หะยีเด
ชายสิงขรณ
กุลอุบล
เกปน

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
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25. นายรอซาลี
26. นางสุพัตรา
27. แพทยหญิงละออพรรณ
28. นายนิวัฒน

มาปะ
เมฆพิรุณ
สาและ
วงศพรต

ผูเขารวมประชุม
1. นายธีรพงค
จันทรพร
2. นางสาวปทมา
ลัพธวรรณ
3. นางสาวกัญญา
สุขะนันท
4. นางสาววันทนา
คุมพสาโน
5. นางปราณี
ไวยานิกรณ
6. นางเพ็ญแข
พิมลเศรษฐพันธ
7. นายอัซมี
ยูโซะ
8. นางจินดารัตน
แดงเพ็ง
9. นางสาวเก็จกนก
แกนบุญ
10. นางภัทรภรณ
แกวขาว
11. นายนิเวต
บุญญโส
12. นางรัชนีวรรณ
แกวประกาศ
13. นางผกาพร
ไชยเอียด
14. นายทนงศักดิ์
สุไลมาน
15. นางสาววาธินีย
เจะแล
16. นางสุพรรณี
ลีฬหาวงศ
17. นายอภิเชษฐ
โกตัน
18. นางสาววารุณี
และหนุ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยสุชาติ
ศุภธราธาร
2. แพทยหญิงภาวิณี

เสรีประภากิจ

(แทน) หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพขํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
จพ.โสตทัศนศึกษชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักกิจกรรมบําบัด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน มกราคม 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559-16 มกราคม
2560 มีกิจกรรมทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
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กิจกรรมภายใน-ภายนอกของโรงพยาบาล
1.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตึกพิเศษชูเกียรติ รวมกับหอผูป วยพิเศษมูลนิธิ จัดกิจกรรมทําดี
เพื่อพอทําอาหารแจกผูปวย
1.2 รานคาผูจําหนวยอาหารของโรงพยาบาลปตตานี รวมใหบริการอาหาร ขนม น้ํา แกผปู วย/ญาติ
และเจาหนาทีเ่ พื่อถวายเปนพระราชกุศล แตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.3 ฝายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม 5 ส. ขุดลอกคูคลอง เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.4 กลุมงานเวชกรรมสังคม งานสุขศึกษา งานเภสัชกรรม งานทันตกรรม และภาคประชชนรวมกัน
ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชุมชนโรง
อาง ชุมชนอาเนาะรู ชุมชนอาเนาะรู
1.5 กลุมงานเวชกรรมสังคม สสอ.เมือง ไดรวมกับคณะผูว าราชการจังหวัดปตตานี และนายกเหลา
กาชาดออกเยี่ยมผูปวยพระบรมฯ ต.ตะลุโบะ และ ต.คลองมานิง
1.6 วันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559 จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจดานการแพทยและ
สาธารณสุขในงาน “รอยพระบาทยาตราเมืองตานี ณ TK Park
1.7 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 กลุมงานสุขศึก จิตเวช รวมจัดนิทรรศการใหความรูยาเสพติดและ
โภชนากรสุขภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
1.8 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุมงานสุขศึกษา และสหวิชาชีพจัดกิจกรรมรณรงควันเบาหวาน
โลก ณ OPD โรงพยาบาลปตตานี
1.9 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตึกพิเศษชูเกียรติ รณรงคการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวย
ตนเอง ณ หอพิเศษชูเกียรติโรงพยาบาลปตตานี
1.10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 กลุมงานจิตเวช จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน ณ
อาคารละหมาดโรงพยาบาลปตตานี
1.11 งาน ENV จัดกิจกรรม ENV Round ประจําเดือน ทุกหนวยงานในโรงพยาบาลปตตานี
1.12 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 กลุมงานสุขศึกษารวมกับ CMU1 และ อสม.จัดกิจกรรม
รณรงคสัปดาหวันเบาหวานโลก ณ ชุมชนหัวตลาด
1.13 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คลินิกกามโรค กลุม งานเวชกรรมสังคม จัดปารตี้ราตรีสมี วง เพือ่
ตรวจเลือดเฝาระวังโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
1.14 โรงพยาบาลปตตานีเขารวมกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ลาน
วัฒนธรรม
1.15 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลปตตานีเยี่ยมบานชุมชน ปะการอ เฝาระวังโรค
ไขเลือดออก โรคอุจระรวม น้ํากัดเทา หลังฝนตกหนังตอเนื่อง
1.16 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 งานสุขศึกษา นําเสนอสถานการณโรคไขเลือดออกใหสุขศึกษาและ
แนวทางปองกัน ในที่ประชุมผูนําศาสนา ณ หองประชุมเมืองปตตานี
1.17 วันที่ 9 มกราคม 2560 กลุมงานเวชกรรมสังคม กลุมงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลปตตานี
รวมกับ รพ.สต.บานา เขารวมตรวจสุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดปตตานี ที่ไดรับการอภัยโทษ จํานวน 93 คน และ
เยี่ยมเยียนหนวยบริการปฐมภูมิ อ.เมืองปตตานี
1.18 วันที่ 10 มกราคม 2560 งานสุขศึกษา ใหความรูฟนฟูความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในผูปวยเบาหวานและผูปวยความดันโลหิตสูงใหกับ อสม.อาเนาะซูงา และหัวตลาดที่ CMU1
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1.19 ผูอํานวยกรโรงพยาบาลปตตานี มอบกระเชาเยี่ยมปใหมตามหนวยงานราชการตางๆ ในจังหวัด
ปตตานี
1.20 โรงพยาบาลปตตานีมอบยาและเวชภัณฑมิใชยาใหกบั รพ.มหาราช เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวม และกลุม งานเวชกรรมสังคมชวยเหลือผูประสบภัยน้าํ ทวมในเขตความรับผิดชอบ
กิจกรรมวิชาการ
1.21 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 คุณอาศมะ สาและ และคุณเพ็ญแข พิมลเศรษฐพันธ อบรม
การดูแลรักษาผูป วยระบบประสาท ณ กรุงเทพฯ
1.22 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 คุณตวนรอกีเยาะ หะยีซะ อบรมศัลยกรรมระบบทงเดิน
ปสสาวะ ณ กรุงเทพฯ
1.23 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 คุณเสาวคนธ ออนเกตุพล และคุณกิตติชัย บุญศรี อบรม
APN ณ กรุงเทพฯ
1.24 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 นพ.เอกอนันต อนันตฐานิตย คุณสุรีรัตน รัตนสําเนียง และ
คุณปยนารถ แกวมาก อบรมเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด ณ กรุงเทพฯ และคุณทิพยสุดา นุยแมน และคุณ
อรทัย ชูเมือง อบรมการจัดความรูอ งคกรพยาบาลสมรรถนะสูง ณ จุฬาลงกรณฯ
1.25 วันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2559 คุณอนิรุต เกปน อบรมโรงพยาบาลมาตรฐานฮา
ลาล ณ จังหวัดสงขลา
2.26 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 คุณวันทนา อุเซ็ง และคุณซอลีฮะห เปาะเลาะ อบรม QIN 2016
ณ จังหวัดเชียงใหม
2.27 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 นพ.อามีน แสมา คุณอนิรุต เกปน คุณสอุดี สาหะ และคุณทนง
ศักดิ์ สุไลมาน ประชุมวิชาการฮาลาล 2016 ณ กรุงเทพฯ
2.28 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ทันตแพทยบรรจุใหม เขารวมประชุมวิชากรสามัญทันแพทย
ประจําบาน ประจําป 2016 ณ กรุงเทพฯ
2.29 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 คุณอาศิรา ควรเอกวิญู อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและเพิม่ พูนทักษะในการดําเนินไตวายเรื้อรังและโรคหัวใจหลอดเลือด ณ กรุงเทพฯ
2.30 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 พญ.นฤมล, คุณจุลัยพร คุณอนิรุต คุณเก็จกนก อบรมการดูแล
ผูปวยบําบัดทดแทนไต ณ จังหวัดสงขลา
2.31 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายแพทยอามีน แสมา อบรม R2R Urology Meeting 2016 ณ
กรุงเทพฯ
สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2559
จํานวนประชุม/อบรม
69 เรื่อง
-เชิญ
93 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
13 ราย
รวม
106 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 152,837 บาท/20 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ 10 ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
76 ราย
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สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน
ธันวาคม 2559
จํานวนประชุม/อบรม
78 เรื่อง
-เชิญ
107 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
7
ราย
รวม
114 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 196,286 บาท/27 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ 37 ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
50 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
-ประจําเดือนมกราคม 2560 วันที่ 17 มกราคม 2560
-ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560
-ประจําเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560
-ประจําเดือนเมษายน 2560 วันที่ 11 เมษายน 2560
-ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
-ประจําเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560
-ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
-ประจําเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
-ประจําเดือนกันยายน 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
-ประจําเดือนตุลาคม 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
-ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
-ประจําเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
2. รัฐมนตรีแจงในที่ประชุมทุกครั้งในเรื่องของวิสัยทัศน และพันธกิจ สิ่งที่ทุกคนตองจําและนํามาใช
คือ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
-วิสัยทัศน รพ.ปตตานี โรงพยาบาลมาตรฐาน ประชาชนไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
-อัตลักษณ รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
3. นโยบาย ที่ทํางาน นาอยู ปลอดภัย มีการจัดทํา 5 ส. เพื่อใหหนวยงานนาอยูและนาทํางานมากขึ้น
ทุกคนมีความอยากทีจ่ ะมาทํางาน
4. นโยบาย “Code of Marketing นมทารก หามรานคาหรือโรงพยาบาลจําหนายนมผงดัดแปรง
สําหรับทารกแรกเกิด
5. อาคาร OPD กําลังกอสรางอยูทรี่ ับงานงวดที่ 8-9 ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ลาชาประมาณ
200 กวาวัน (ครบกําหนดสัญญา เมษายน 2561)
6. ปงบประมาณ 2560-2561 โรงพยาบาลปตตานีไดอาคารซักฟอก แทนที่ปจจุบัน ซักฟอก-จาย
กลาง
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7. ปงบประมาณ 2561-2562 โรงพยาบาลปตตานีคาดวาจะมีการกอสรางอาคาร ER แทนที่OPDER
8. การกอสรางโรงพยาบาลปตตานีแหงที่ 2 ลําดับขั้นตอนการรับบริจาคทีส่ รางโรงพยาบาลปตตานีมี
ขั้นตอนคือแจงความจํานงการกอสราง ผูวาราชการจังหวัดแจงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเสนอแนะ
แนวทางในที่ดินรับบริจาค ยังรวมที่ไมเรียบรอยและปรับปรุงสถานทีเ่ ดิม ใหมปี ระสิทธิภาพ สําหรับเงินบริจาคหากไมมี
การกอสรางโรงพยาบาลกองสลากขอคืน การกอสรางโรงพยาบาลปตตานีแหงใหมเปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัด
ปตตานี เพื่อเปนการจัดระเบียน แกปญหาประชาชนรองเรียนเรื่องไมมีที่จอดรถโดยของบประมาณ จากงบประมาณ
พิเศษ ของกลุมจังหวัดเพื่อกอสรางอาคารที่จอดรถ บริเวณสํานักงานสาธารณสุขเกา รอการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กลุมจังหวัด ดําเนินการแลวเสร็จใน 1 ป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2559 ประจําเดือน พฤศจิกายน
2559 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว ไมมผี ู
แกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
ขอมูลสถานะการเงิน
รายการ
ธันวาคม 2558
เงินฝากธนาคารและเงินฝาคลังรวมทัง้ สิ้น
288.20
หนี้สิน
236.13
เงินฝากคงเหลือหลังหักหนี้สิน
52.07
Cash Ratio
1.22
Quick Ratio
1.59
Current Ratio
1.70

ธันวาคม 2559
323.42
189.36
134.06
1.58
2.13
2.25

สถานะทางการเงินที่เปนสวนของเงินบํารุงที่ใชได
รายการ
ธันวาคม 2559
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาล
เงินฝากธนาคารเงินบํารุง
119,260,108.15
เงินฝากธนาครเงินประกันสังคม
30,420,268.38
เงินบํารุงทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2559
149,680,376.53
ผลดําเนินงานรายไดและรายจายเทียบกับแผน Planfin ธันวาคม 2559 (ลานบาท)
รายการ
Planfin
ธันวาคม 2559
ผลตาง
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รวมรายไดทั้งสิ้น
รวมรายจายทั้งสิ้น
ผลตางกําไร/ขาดทุน

(3 เดือน)
225.70
216.91
8.79

ผลดําเนินงานรายไดเทียบแผน ธันวาคม 2559
รายการ

214.66
166.45
48.21

-11.04
-50.46

Planfin
(3 เดือน)
78.64
69.81
32.09
18.08
12.89
5.00
4.91
4.26
225.68

(ลานบาท)
ธันวาคม
ผลตาง
2559
83.21
+4.57
48.30
-21.51
34.30
+3.96
15.18
-2.90
15.42
+2.53
4.60
-0.40
6.66
+1.75
6.99
+2.73
214.66
-11.02

ธันวาคม
2558
72.05
77.21
30.24
18.44
15.22
6.84
4.76
2.97
227.73

ผลดําเนินงานรายจายเทียบแผน ธันวาคม 2559
รายการ
Planfin
(3 เดือน)
เงินเดือนและคาจางประจํา
84.26
คาตอบแทน
4.53
ตนทุนยา
26.81
ตนทุนเวชภัณฑมิใชยา
12.42
ตนทุนวัสดุวิทยาศาสตร
10.45
คาจางชั่วคราว
9.87

(ลานบาท)
ธันวาคม
ผลตาง
2559
79.15
-5.11
48.82
-9.02
29.33
-14.45
7.87
-9.45
7.02
-7.44
11.11
+1.24

ธันวาคม
2558
77.35
37.02
25.41
10.69
8.19
9.94

รายไดงบประมาณ
รายได UC
รายไดกรมบัญชีกลาง
รายไดอื่น
รายไดคารักษาอื่น
รายไดประกันสังคม
รายไดเบิกตนสังกัด
รายไดตางดาว
รวม

สถานการณทางการเงิน ณ ธันวาคม 2559
เงินบํารุงคงเหลือ ณ ธันวาคม 2559
หัก เอกสารพรอมจายเจาหนี้การคา มค.59
เอกสารพรอมจายจาหนี้การคา กพ.59
เอกสารพรอมจายจาหนี้การคา มีค.59

149,680,376.53
19,769,211.43
19,675,124.92
12,962,962.4

52,407,298.75
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เงินบํารุงคงเหลือหลังหักเจาหนี้การคา
97,273,077.78
หัก คาตอบแทน ฉ.8, ฉ9, ฉ10 มีค-กย.59 (7 เดือน)
37,970,800.00
เงินบํารุงคงเหลือหลังหักคาตอบแทนคางจาย 7 เดือน
59,302,227.78
หัก เจาหนี้การคาคงเหลือรอจาย
48,150,010.43
คาตอบแทนนอกเวลาตอเดือน
6,680,000.00
คาจางและคาใชจายอื่นๆ ตอเดือน
5,204,567.47
60,034,577.90
เงินบํารุงโรงพยาบาลคงเหลือทั้งสิ้น
-732,350.12
การแกไขปญหาใหไดเงินมากขึ้น
เริ่มตนจากกรตรวจสอบสิทธิใหถูกตองและรัดกุม (สิทธิ์หลุดหมายถึงเงินหลนหาย)
- กลุมผูปวยนอก เกณฑการเบิกเงินยังเปนการเรียกเก็บตามบริการทีเ่ กิดขึ้นจริง สวนใหญของการตก
หลนเปนเรื่องของการเรียบเก็บคาหัตถการที่ทําทีห่ องตรวจและหนวยบริการตาง ๆ ไมครบ ซึ่งมีการทําหัตถการแตไมมี
รหัสจึงไมมีการการเรียบเก็บ หรือหัตถการที่มรี หัสเรียบรอย แตไมมีการลงทะเบียน หรือมีการลงทะเบียนเฉพาะใน
หนวยบริการแตไมไดสง ขอมูลไปถึงหนวยเงินรายได เปนตน
- กลุมผูป วยใน คารักษาเปนการเหมาจายตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ตามคาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) ผูปวย
บัตร UC อัตราคงที่ปจ จุบันอยูที่ 9,600 บาท ตอ 1 RW แตกลุมขาราชการ(จายตรง) จะขึ้นกับคาเฉลี่ยตนทุน
ยอนหลัง 3 ปของคาใชจาย 16 หมวดที่โรงพยาบาลสงใหกบั กรมบัญชีกลาง
กลุมผูป วยในมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดจึงเนนดําเนินการใน 3 เรือ่ ง คือ
1. การเพิ่มคาน้ําหนักสัมพัทธิ์ (RW) โดยการสรุปเวชระเบียนใหถูกตองและครบถวน
2.การสรุปเวชระเบียนใหเสร็จและสงเบิกใหทันเวลาภายในกําหนด
3.การเพิม่ อัตราฐาน (Base rate) มีผลตอรายไดในกลุมขาราชการ(จายตรง) โดยการรวบรวมขอมูลตนทุนใหครบถวน
จัดทําคูมือการใหรหัสหัตถการ เพื่อใหสามารถรวบรวมคาใชจายที่เกิดจากากรตรวจทางหองปฏิบัติการทีทําในหอผูป วย
ไดครบถวน
รายงานเงิน UC
1. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยใน/กรณีเฉพาะ
ประจําเดือน
ตค. 59
พย. 59

ผูปวยใน
คาใชจายจริง คาชดเชย
3,111,222.00 1,933,998.0
1,458,834.74 865,253.04

กรณีเฉพาะ
สวนตาง
คาใชจายจริง คาชดเชย
-1,117,224.00 330,059.25 307,177.98
-593,581.70 331,576.50 293,532.15

หมายเหตุ
สวนตาง
-22,881.27
-28,044.35

Instumentเคมี
บําบัด ยา SK/rt-PA
สลายนิ่วดวย ESWL

2. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยนอก/ในจังหวัด
ประจําเดือน
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 59

จํานวน ค่าใช้จ่ายจริ ง
ราย
3,372 3,269,549.00
3,803 3,777,011.00

3,176,681.00 1,936,091.00 11,327,524.00 รพช.มะกรูดคลินิค CT วัคซีน
2,234,500.00 1,235,802.00 12,326,222.00 พิษสุนัขบา

ธันวาคม 2559

3,586

2,182,722.00 2,138,141.00 12,370,803.00

3. อุบัติเหตุจากรถ
ประจําเดือน
จํานวน
ราย

3,428,957.00

เรียกเก็บ

เรี ยกเก็บ

ได้รับ

ไดรับ

ค้าง

คาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

9

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559

105
97
88

1,380,262.00
1,431,767.00
1,306,816.00

1,359,553.00
1,456,744.00
1,643,652.00

4. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย

ไดรับ

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559

709,730.00
449,882.00
381,830.00

239
214
209

331,014.00
423,324.00
730,472.00

5. จายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559

8,177
8,507
8,284

7,329,486.00
6,922,539.00
7,183,651.00

คาง

หมายเหตุ

1,021,930.00 คาใชจายสูงนอกเหนือเงินหมาจาย ทุพพลภาพ
1,539,627.00 CD4 Viral load ตางเครือขาย A/E 72 ชม.
ฟอกไต ทองทุนทดแทน
1,888,269.00

ไดรับ
4,395,666.00
12,894,521.00
0.00

6. จายตรง อปท. ผูปวยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
ราย

เรียกเก็บ

ไดรับ

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 2559

457,779.75
570,233.75
1,161,393.75

0.00
0.00
2,820,808.50

692
825
1,015

1,761,987.00
1,737,010.00
1,400,174.00

คาง

หมายเหตุ

12,898,621.00
6,926,639.00
14,106,109.00

คาง

หมายเหตุ

1727,394.75
2,297,628.50
639,536.75

สรุปแนวทางแกไขปญหาเรื่องติด C
เชิญผูทเี่ กี่ยวของมาประชุมหารือ และแกไขปญหา
-ประชุมครัง้ ที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 2559 ประกอบดวย จนท.uc เภสัชกร การเงิน
-ประชุมครัง้ ที่ 2 วันที่ 22 พ.ย. 2559 ประกอบดวย จนท.uc เภสัชกร การเงิน IT
เวชระเบียน วิชาการ ฝายการพยาบาล องคกรแพทย แผนไทย ทันตกรรม และไตเทียม
มติการประชุม
1.ไดมอบหมายใหแตละฝายใหดําเนินการแกไขในเรือ่ งของการติด c ใหถูกตอง
2.รายการยาที่ยังมีปญหามอบใหทางเภสัชกรดําเนินการแกไข
3.ใหหัวหนาเภสัชกรแจงรหัสรายการยา 24 หลักใหเสร็จภายใน 1 อาทิตย
4.ถามีรายการยาที่ตองจายเงินตองใหผปู วยจายเงินทุกราย แพทยจะเปนผูอธิบายรายการยาที่ตองชําระเงินใหกบั ผูปวย
ทราบเอง
5.ใหทางการเงินติดปายประกาศระเบียบรายการยาที่ตองชําระเงินเอง และเบิกไมไดเพราะอะไรประชาชนรับทราบ
6.หามแพทยที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพสั่งยา
7.โครงการรากฟนเทียม ทางกลุมทันตกรรมจะปมตรายางในใบสั่งยา ใหการเงินแกไขในโปรแกรม Hosxp แกเปน
สวนลด
8.กรณีโรคไต ถาแพทยสั่งยาอื่นใหลง visit ใหม แยกบันทึกขอมูล ฟอกไตและเบิกยากระตุนเม็ดเลือดแดง 6 รายการ
ทางหนวย
ไตเทียมเปนผูบ ันทึกขอมูลสงเบิกทุกเดือน ทางจนท.จายตรงไดตรวจสอบแลว มีการโอนเงินใหโรงพยาบาลทุกเดือน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. รายการปรับแผน
1.1เงินบริจาคตึกพิเศษป 2560 ตึกพิเศษศัลยรัศมิ์ ชั้น 5 (ปรับหองสูทเปน 2 หอง) ชั้น 6 เปดเพิ่ม
12 หอง ดังนี้
ลําดับ
รายการครุภัณฑการแพทย
ราคาตอ จํานวน
ราคารวม
หมายเหตุ
หนวย
1
ระบบ Nurse Call
8,500 26 จุด
221,000
2
เตียงผูป วยปรับดวยไฟฟา ชนิด 3 มอเตอร
75,000 1 เตียง
75,000 เดิมขอ 12
รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชหอ งพิเศษ
3
เพิ่มหองพิเศษศัลยรัศมิ์
100,000 13 หอง
1,300,000
รวมเงินทั้งสิ้น
1,596,000
1.2 โครงการ (ยุทธศาสตร) ที่ขออนุมัตินอกแผน/ปรับแผน
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน แหลงงบประมาณ ผูรบั ผิดชอบ
ปรับแผน
นอกแผน
เดิม
ใหม
1.

2
3

จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อถวาย 15,000
เปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
318,400
รับรองการพัฒนาคุณภาพ รพ.
ปตตานี
โครงการ 5 ส. กิจกรรม
68,500
Bi Cleaning Day

บํารุง

ก.เวชกรรม
สังคม

15,000

บํารุง

ศูนยคุณภาพ

318,400

บํารุง

คุณนิวัฒน

3,750

68,500

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ ยกเวนรายการที่ 3 ตองชี้แจงในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารในรอบถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ขอรองเรียน
เนื่องจากปจจุบันนี้มีขอรองเรียน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงานเปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่อง
รองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การทํางานในแตละหนวยงาน นําเสนอในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน
5.2 รายงานขอมูลเจาหนาทีพ่ ยาบาล โรงพยาบาลปตตานีมีพยาบาลทั้งหมด 506 คน FTE คิดเปนรอย
ละ80 ของงานบริการ โดยคิดจากยอดผูป วย แบงเปนอยูใน NSO 481 คน กระจายอยูในเวชกรรม ศูนยประกัน, จิต
เวช และสุขศึกษา 21 คน ลาศึกษาตอ 4 คน และพยาบาลไมสามารถใหบริการกับหนวยงานตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับการ
ใหบริการได
5.3 ความปลอดภัยผูปวยและการเจรจาไกลเกลี่ย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายเรื่องความ
ปลอดภัยของผูปวย และการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล เพือ่ ใหการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของ
ผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข 2P Safety ( Patient and Personnel Safety ) ลดปญหาการฟองรอง แกไข
ปญหา คบคุมกํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบปองกัน ( Prevention ) ระบบ
เฝาระวัง ( Early detection ) และระบบไกลเกลี่ย ( Mediation ) เพื่อการแกไขปญหาอยางยั่งยืน สามารถแกไข
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ปญหาในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวได อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผูปวยและ
การเจรจาไกลเกลี่ย ในโรงพยาบาลขึ้น ดังนี้ คือ
1. แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผูปวยและการเจรจาไกลเกลี่ย โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการเรื่องการปองกันการรองเรียน ฟองรองคดีทางการแพทยภายใน
โรงพยาบาล
2. ขับเคลื่อนการดําเนินงานเรื่องการเจรจาไกลเกลี่ยทางการแพทยและสาธารณสุข ดวยสันติวิธี เพื่อปองกัน
และลดจํานวนคดีที่เขาสูศาล
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
4. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
2. คณะอนุกรรมการดานเจรจาไกลเกลี่ยและพิจารณาขอรองเรียน (RRT) ประกอบดวย โดยมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
1. เฝาระวังเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่มีแนวโนมวาจะบานปลายถึงขั้นรองเรียน ฟองรองเปนคดีทางการแพทย
ที่อาจถึงขั้น ฟองเปนคดีแพงและ คดีอาญา
2. หาขอมูล ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผนในทีม ตรวจสอบขอเท็จจริง
ดําเนินการตามกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยตามหลักสันติวิธี
3. เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาเยียวยาเบือ้ งตน พรอมทั้งฟนคืนความสัมพันธ
4. รายงานผลการเจรจาไกลเกลี่ยใหผูอํานวยการโรงพยาบาลทราบเปนระยะๆ และภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ
ไกลเกลี่ย
5. สรุปรายงานการเจรจาไกลเกลี่ยตอผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกเดือน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องปญหาและอุปสรรค
5.1 ผูปวยเด็กที่มปี ญหาเครื่องการมองเห็นจาการรักษาเมือ่ ป 2546 มีการใหเงินชดเชยไปแลวสองแสน
กวาบาท และโรงพยาบาลตอจายใหอีกเดือนละ 2,000 บาท ทุกเดือนจนถึงปจจุบัน และสงไปรักษาตอทีโ่ รงพยาบาล
สงขลานครินทร โรงพยาบาลรับผิดชอบคาใชจายครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง หนึง่ ปไปรักษาตอ 3 ครั้ง ป 2553
โรงพยาบาลสงเรือ่ งไปใน ม.41 สปสช.จายให 200,000 บาท ผูปวยมีหนังสือขอเพิม่ เดือนละ 3,000 บาท จาก
เหตุการณนี้สรุปไดผปู วยเปนคนไขของ สปสช. และยื่นเรื่องใช ม.41 ถารองเรียนแลว โรงพยาบาลชดเชยแลวหากผูปวย
ไมพอใจสงเรื่องไปใหคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ถาไมพอใจอีก สงเรื่องไปที่ สปสช. จะมีคณะกรรมการพิจารณา มี
การกําหนดกติกาไวเสร็จสมบูรณ ถาหากผูป วยรายนี้มปี ญหาใหทางโรงพยาบาลหารือไปที่ สปสช.อีกรอบ และมอบให
เวชกรรมลงไปเยี่ยมบานผูปวย และมอบกรรมการไกลเกลี่ยดําเนินการตอ
5.2 การติดแผนปายประชาสัมพันธตางๆ ในโรงพยาบาล มีการติดประกาศ และปายประชาสัมพันธไม
เรียบรอย ติดทุกทีท่ ี่เปนพื้นที่วางในโรงพยาบาล เสนอใหมีการขออนุญาตทีฝ่ ายบริหาร ควรจะระบุวันที่และพื้นที่ให
ชัดเจน มอบฝายบริหารดําเนินการ
5.3 การใชหองประชุม ปจจุบันหองประชุมมีการจองหองซ้าํ กัน ตองยายหอง และอุปกรณไมพรอม มอบ
ฝายบริหารกําหนดใหชัดเจนใครเปนคนรับผิดชอบ
5.4 ปรับคาอาหารกลางวันและคาอาหารวางในการฝกอบรมในสถานที่ราชการและเอกชน เดิม คาอาหาร
วาง 25 บาท คาอาหารกลางวัน 50 บาท ขอปรับเปน คาอาหารวาง 35 บาท คาอาหารกลางวัน 80 บาท มอบให
คณะกรรมการกลุมภารกิจพิจารณา และนําเขาในที่ประชุมรอบถัดไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

12

ปดการประชุม เวลา 17.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

