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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 9/2560
ประจําเดือน กันยายน 2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยอรุณ
3. นายแพทยพรสวัสดิ์
4. นายแพทยรุซตา

ชูเมือง
ประเสริฐสุข
สุวรรณวงศ
สาและ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวแกวตา
2. นส.ปทมา
3. นางลมัย
4. นายอัซมี
5. นางจินดารัตน

ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
แดงประดิษฐ
ยูโซะ
แดงเพ็ง

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
5. แพทยหญิงภาวิณี
เสรีประภากิจ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
6. นายแพทยดือนัง
อาลี
(แทน)หัวหนากลุม เวชศาสตรฉกุ เฉินและนิติเวช
7. นายแพทยพิสรรค
กองกิจกุล
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
8. แพทยหญิงดาราวรรณ สิรินนพคุณ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
9. แพทยหญิงศิริพร
รังสิเวค
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
10. นายแพทยจุมพล
ชอพันธุกุล
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
11. นางสาวอุษณีย
ชวยธรรมรัตน
(แทน) หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
12. ทพญ.ชุติมา
เกิดเทพ
(แทน) หัวหนากลุมงานทันกรรม
13. นางสาวทิพวรรณ
วัฒนโชติ
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
14. แพทยหญิงชนันณชิฎา
ประพิณโรจน
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
15. นางสุพรรณี
ลีพัฒนวงศ
(แทน) หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
16. นางภัสราวรรณ
ชายสิงขรณ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
17. นางสาวยุมัยรีณี
กุลอุบล
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
18. นางสาวอัจฉราวรรณ
มุสิกธรรม
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
19. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
20. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
21. แพทยหญิงละออพรรณ
สาและ
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
นักเทคนิคการแพทยืชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
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6. นางสุมาลี
7. นางสายพิณ
8. นายอภิเชษฐ
9. นายกิตติชัย
10. นางสาววาซินีย
11. นางอัจฉรา
12. นางลาตีปะห
13. นางวารุณี
14. นางวิไลรัตน
15. นางรวงรัตน
16. นายฉลอง
17. นางรัชนีวรรณ
18. นางผกาพร

คงสมพรต
กุลดิลก
โกตัน
บุญศรี
เจบาล
สัตยเสวนา
หะยีลาเตะ
และนุ
อาลีฮะ
สุหรรษา
มีสงค
แกวประกาศ
ไชยเอียด

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
2. นางสุวิมล
พวงแกว
3. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภรณ
4. พญ.วรางคณา
ศรีสุด
5. พญ.ฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ

6. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

7. นายแพทยพรชัย
8. แพทยหญิงเสาวลักษณ
9. นายนิวัฒน

ประเสริฐวชิรากุล
ศิลาลาย
วงศพรต

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักกายภาพบําบัด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยอรุณ ประเสริฐสุข รองผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน กันยายน 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 15 สิงหาคม -12 กันยายน 2560 มีกิจกรรมทัง้ ในและ
นอกโรงพยาบาล ดังนี้
ลํา
หนวยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

แพทยแผนไทย
คณะกรรมการ RM
รพ.ปตตานี
โรงพยาบาลปตตานี

กลุมการพยาบาล

กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานเวชกรรม
สังคม

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

จัดฝกซอมการประสานงาน
ระบบบัญชาการในสถานการณฉุกเฉินรวม
ในพื้นที่ จชต. ไดรับการสนับสนุนจาก
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ และศูนย
แพทยทหารบก จังหวัดชายแดนใต
กลุมเปาหมาย : เจาหนาที่ รพ.ปตตานี
จัดทําบุญเลี้ยงพระ ที่อาคารแพทยแผนไทย
ผูเขารวมไดแก จนท.รพ. ญาติ และผูมารับ
บริการ
จัดกิจกรรมพาทีมคนหาความเสี่ยงเชิงรุก
กลุมเปาหมาย :
- หนวยงานสนับสนุน
- กลุมการพยาบาล
โดย ผอก.รพ. และกลุมงานจิตเวช กับ ผอ.ว.
อาชีวศึกษา
รวมลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อ
ประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริม
และสนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอตกลงนี้ มี
อายุ 3 ป (2559-2561)
นิเทศความเสี่ยงงานสาขาตางๆ ไดแก
- สาขาตึกพิเศษ ความเสี่ยงในผูสูงอายุ ผู
รวม 10 คน
- สาขาเด็ก ความเสี่ยงในเด็ก
- ความเสี่ยงในกระบวนการรับสงมารดาบุตร
หลังคลอด
ผูรวม 12 คน
- สาขาศัลยกรรม ความเสี่ยงในการผาตัด
- สาขาอายุรกรรม 8 คน
รับเงินบริจาค จากคุณ สายไหม โกวิทยา
เพื่อใชปรับปรุงสถานที่คลินิก
ทันตกรรมโรงเรียน พรอมครุภัณฑ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแก
หญิงวัยเจริญพันธ คูสมรสใหม
หญิงหลังคลอด และหญิงใหนมบุตร จาก
ชุมชนเขตรับผิดชอบ
ตามโครงการเคาะประตูชวนแมนองหนูไป
ฝากครรภ ป ๖๐

หองประชุมไทรงาม

๑๕ - ๑๖ ส.ค. 6๐

อาคารแพทย
แผนไทย

๑๖ ส.ค. 6๐

หองประชุมราชาวดี/
หนวยงานตางๆใน
รพ. ปน.

17 ส.ค. 60

โรงพยาบาลปตตานี

18 ส.ค. 60

โรงพยาบาลปตตานี

23 ส.ค. 60

หองแพทยแผนไทย
เกา

25 ส.ค. 60

หองประชุมไทรงาม

25 ส.ค. 60

หมายเหตุ
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ลํา
ดับ

หนวยงาน
งานยาเสพติด
กลุมงานจิตเวช

PCT ศัลยกรรม
คณะกรรมการ RM
รพ.ปตตานี

งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
กลุมงานเวชกรรม
สังคม
ภายนอกโรงพยาบาล
กลุมงานเวชกรรม
สังคม และทีมสห
วิชาชีพ ไดแก ก.สุข
ศึกษา/ก.เภสัชกรรม/
ก.การพยาบาล/
ก.ทันทันตกรรม
กลุมงานสุขศึกษา
และทีมสหวิชาชีพ
ไดแก
กลุมงานโภชนาการ
และงานไตเทียม
กลุมงานอาชีว
เวชกรรม
โรงพยาบาลปตตานี

เจาหนาที่ รพ.ปน
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานเวชกรรม
สังคม

รายการ

สถานที่

จัดกิจกรรม "คืนคนดีสูชุมชน บําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคม" ณ อาคารละหมาด รพ.
ปตตานี โดยมีกลุมเปาหมาย เปนผูรับการ
บําบัดยาเสพติดใน รพ.ปตตานี ที่กําลังจะ
ครบเกณฑบําบัด 4 เดือน จํานวน 20 คน
จัดระดมทีมทบทวนเวชระเบียน

ณ อาคารละหมาด
รพ.ปตตานี

จัดประชุมการใชโปรแกรมความเสี่ยง
ภาคเชา หนวยงานสนับสนุน
ภาคบาย หนวยงานทางคลินิก
กลุมเปาหมาย คือ หัวหนาหอผูปวย/หัวหนา
งาน และผูรับผิดชอบประจําหนวยงาน
จัดกิจกรรม ACLS ในกลุมเจาหนาที่ รพ.
ปตตานี นําทีมโดยนายแพทยชารีฟ และ
พยาบาล ER
สรุปโครงการ “เคาะประตูชวนแมนองหนูไป
ฝากครรภ”

หองประชุมราชาวดี

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
26 ส.ค. 60

31 ส.ค. 60
๗ ก.ย. 60

หองประชุมไทรงาม
หองประชุมราชาวดี

๑๑ ก.ย. ๖๐

ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๙
ผูมารับบริการ จํานวน 65 คน

ชุมชนปะการอ

๑๕ ส.ค. 60

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชหลัก
๓ อ. ๒ ส. และตามสุขบัญญัติแหงชาติใน
โรงเรียน

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

๑๘ ส.ค. ๖๐

ออกใหบริการตรวจสุขภาพ
และแจงผลการตรวจ ในสถาน
ประกอบการเขต อ.เมืองปตตานี
นําทีมโดย ผอก.รพ พ. ortho
แพทยแผนไทย พยาบาล เยี่ยมนายอับดล
ขารีม หมัดสู (หมอเด)
หมอพื้นบาน ผูชํานาญเรื่องกระดู
รวมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน จัดโดยคณะ
วิทยาการสื่อสาร มอ.ปน.
จัดกิจกรรมนาวามหาสนุกกลุมเปาหมาย
จนท.รพ.สต.ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง
และอสม.จํานวน 330 คน
ใหบริการคัดกรอง HT/DM ผูสูงอายุ และ
ตรวจเทาในผูปวยเบาหวาน

โรงแรมปารควิว
บ. ชัยเจริญมารีน

๒๐ ส.ค. 60
๒๓- ๒๔ ส.ค. 60

บานหมอเด

24 ส.ค. 60

มอ.ปน.

๒๖ ส.ค. ๖๐

โรงแรม ซี.เอส.ปตตานี

5 ก.ย. 60

ชุมชนหลังแขวง

๔ – ๕ ก.ย. ๖๐

หมายเหตุ
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ลํา
ดับ

หนวยงาน

รายการ

แพทยแผนไทย

เปนวิทยากร
ในโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการนวดเพื่อ
สุขภาพ
ออกใหบริการคัดกรอง HT/DM และตรวจ
เทาผูปวยเบาหวาน
และบูรณาการรวมกับงานมะเร็งปาก
มดลูก, มะเร็งเตานม และตรวจสุขภาพฟน

กลุมงานเวชกรรม
สังคม

สถานที่
ชุมชนบือติงหะยีแม

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
๗ ก.ย. ๖๐

ชุมชนมะกรูด

๑๑ ก.ย. ๖๐

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. อาคารผูป วยนอก 9 ชั้น ประกอบดวย ชั้นที่ 1 หองจายยา หองเวชระเบียน หอง X-ray ปญหา
ตามแบบแปลนประตูแคบ (หามแกไขแบบแปลนกอนการตรวจรับ) และหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน และมูลนิธิ รพ.ปตตานี ชัน้ ที่
2 หองตรวจพิเศษ หองตรวจทั่วไป และหองยาสําหรับผูปวยสูงอายุ หองตรวจ TB ชั้นที่ 3 ศัลและออโถ ชั้นที่ 4 สูติ
กรรม, เวลเบบี้ ANC ชั้นที่ 5 กุมารฯ ตา ANT ชั้นที่ 6 ทันตกรรมชั้นที่ 7 -9 ออฟฟตทั้งหมด และหองประชุมใหญมี
ความจุประมาณ 500 คน เปนประมาณการ และขอใหทกุ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของควรตั้งแผนสําหรับครุภัณฑทจี่ ะมาใชใน
อาคารผูปวย 9 ชั้น
2. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน คาดวาจะไดงบประมาณในป 2562
3. แผนยุทธศาสตร ป 2561-2565 เปนแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโรงพยาบาล
ปตตานี ซึ่งประกอบดวย Vision คือเราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยประชาชนมี
สวนรวม Mission คือ เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟู
สภาพ ใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยชุมชน (และเครือขาย) มีสวนรวม บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง Core Value คือ บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสําคัญ งานประจําได
มาตรฐาน โดยมีเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มคี วามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยแบงออกเปน 3 ยุทธศาสตร
คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 (SO) ) : พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ โดยมีวัตถุประสงคดงั นี้
1.1 เพื่อลดอัตราการปวย/ลดอัตราการตายผูปวยระบบบริการโรค Service Plan สามารถใหการ
รักษาพยาบาลทีลับซับซอนและเขาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.2 สงเสริมประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเพิ่มคนสุขภาพดี
1.3 ขยายการมีสวนรวมทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 2 (ST) : พัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
2.1 สงเสริมบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข และปลอดภัย
2.2 อัตรากําลังเพียงพอ
2.3 บุคลากรทางการแพทยมสี มรรถนะเหมาะสม
2.4 สงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เพิ่มคนสุขภาพดี
ยุทธศาสตรที่ 3 (WO,WT) : พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
3.1 พัฒนาระบบควบคุมการเงินการคลัง และการจัดการการเงินการคลังสุขภาพ เพื่อลดตนทุน/เพิม่ รายได
3.2 ลดขั้นตอนงานบริการสุขภาพ
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3.3 ปรับปรุงโครงสรางสิงแวดลอมเพื่อการเยี่ยวยาในองคกร
3.4 สงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทย และการจัดการสารสนเทศที่ทันสมัย
โดยขอใหทุกหนวยงานจัดทํากิจกรรมระดับหนวยงาน ในวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ขอใหหัวหนา
หนวยงานทุกหนวยงาน และสามารถตอบไดวา รพ.ปตตานีจะตองทําอะไรตามแผนยุทธศาสตรและมีอะไรเปนตัวชี้วัดที่
ชัดเจน และสามารถประเมินตนเองทุกสามเดือนหรือหกเดือน และขอมูลยอยหลังสามปเปนอยางไร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8/2560
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้ งที่ 8/2560
ประจําเดื อน สิง หาคม 2560 เมื่ อวันอัง คารที่ 15 สิงหาคม 2560 ขอใหผู เขารวมประชุม พิจ ารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
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
หัก เจาหนี้คายา
เจาหนี้วัสดุ (รานค)
เจาหนี้คารักษาตามจาย
คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน (OT สค.60 )

154,229,2188.55
40,883,092.51
3,400,87.85
283,643.00
7,077,526.50
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คาตอบแทน ฉ. 10 (กค.-สค.60)

2,650,200.00

คาตอบแทน ฉ. 11 (กค-สค.60)

2,888,100.00

คาตอบแทน ฉ. 12 (กค.-สค.60)

4,556,509.00

คาสาธารณูปโภค
สินทรัพยหมุนหักหนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ

1,531,120.00

63,271,068.86
90,958,149.69

สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
1.88
Current Ratio < 1.5
2.69
Quick Ratio < 1.5
2.53
Networking Capital
244,798,683.00
ทุนสํารองสุทธิ
ผลตางทางการเงิน (รายไดไมรวมงบลงทุน/คาเสื่อม) ทางบัญชีเกณฑคงคาง
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-31 สิงหาคม ๒๕๖๐)
รายได
871,404,857.79
คาใชจาย
844,138,073.60
กําไร/ขาดทุน
+127,266,784.19
เงินบํารุงคงเหลือ
154,229,218.55
จากรายงานฐานะการเงิน โรงพยาบาลปตตานีสามารถจายเงินคาตอบแทนตางๆ ไดเปนปจจุบัน โดยไมตอง
คางจาย
ความคิดเห็นของผูตรวจสอบ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1. บัญชี 907-6-01905-3 เงินนอกกระแสรายวัน (เงินบํารุง) เปนรายการผิดพลาดตั้งแตป
2556 ที่ตัดจายไมหมดเนื่องจากยังหารการยกยอดไมถูกตอง รายละเอียดไมได ยอดคาง
7,197,820.27 บาท (คางในบัญชีกระแสรายวัน)
2. บัญชี 907-1-00026-5 มีเช็คคางจายหมดอายุ 3 ยอด รวมเงิน 12,588.61 บาท ฝาก
การเงินดําเนินการ (การเงิน)
3. บัญชี 020068293346 เงินบํารุง กระแสรายวัน(คูบัญชี) มียอดคางจายหมดอายุ
37,676.05 บาท ฝากการเงินดําเนินการ
4. มีการตัดจายเช็คซึ่งลงวันที่จายกอนแลวแตยังไมไดจายใหผูรับเช็ค 2,808,007.02 บาท ซึ่ง
เสี่ยงกับเช็คจะหมดอายุ ปจจุบันไมมีการลงวันที่ลวงหนา (การเงิน)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บัญชี

กําลังดําเนินกร

การเงิน

ดําเนินการแลว

การเงิน

ดําเนินการแลว

การเงิน

ดําเนินการแลว

5. บัญชี 907-1-93921-9 มีเช็คยังไมขึ้นเงิน 11,104.27 บาท ซึ่งตรวจสอบไมไดวาเปนเช็ค การเงิน
กี่ฉบับ และมีเช็คหมดอายุ 3 ฉบับ เปนเงิน3,600.54 บาท ฝากการเงินดําเนินการ

ดําเนินการแลว

6. บัญชี010112480393 มีสวนตางระหวางงบพิสูจนกับงบทดลอง 7,009.35 บาท
(ปรับปรุงแลว จายหลังทํางบกระทบยอด) และมีสวนตางจากขอผิดพลาดในการทําบัญชีปกอน
เนื่องจากไมไดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 4,604,597.64 บาท (รอปรับปรุง )

ดําเนินการแลว

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

บัญชี

หนวยงานที่

หมายเหตุ

8

รับผิดชอบ
การเงิน
การเงิน

7. มีการเปดบัญชีเงินฝากประจํา 4 บัญชี ปดแลว 1 บัญชี เหลือ 3 บัญชี
8. ลูกหนี้เงินยืมบํารุงเกินกําหนด 11 ราย เปนเงิน 358,680 บาท ลูกหนี้เงินยืมเงินUC เกิน
กําหนด 1 ราย เปนเงิน 52,500 บาทติดตามเปนหนังสือแลว

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

9. ทะเบียนคุมงบลงทุนไมตรงกับงบทดลอง ปรับปรุงแลว
บัญชี
10. สินทรัพยถาวร ไมไดแยกบัญชีรายการที่ซื้อจากเงินงบประมาณ กับเงินบํารุง ยังไมปรับปรุงรอ พัสดุ
ขอมูลประกอบ

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

ลูกหนี้คารักษาและรายได
1.ลูกหนี้ไมตรงกับทะเบียน 7 รายการ (ตรวจสอบบัญชีกับหนวยจัดเก็บ)
2.รายไดบันทึกไมถูกตอง 1 รายการ (บัญชี ปรับปรุงแลว)
3.สวนตางคารักษาลูกหนี้สิทธิเบิกจายตรง กรมบัญชีกลาง อปท. ไมไดรับรูสวนตางที่สูงและต่ํากวา
และรายไดคางรับสวนตางคารักษาที่ต่ํากวา Non Uc (ศูนยประกัน)
4.ลูกหนี้คงเหลือบางสิทธิไมสามารถหายอดไดวาประกอบดวยอะไรบาง (บัญชี & หนวยจัดเก็บ
รายได)

บัญชีตรวจสอบกับหนวยจัดเก็บ
บัญชี
ดําเนินการแลว
ศูนยประกัน ดําเนินการแลว
บัญชีและ
หนวยจัดเก็บ

ดําเนินการแลว

พัสดุ

กําลังดําเนินการ

LAB

กําลังดําเนินการ

เจาหนี้ คาใชจาย และวัสดุคงคลัง
1.วัสดุบริโภคใชไป วัสดุเครื่องแตงกายใชไป วัสดุไฟฟาฯใชไป วัสดุงานบานฯใชไป
วัสดุกอสรางใชไป และวัสดุอื่นใชไป ยอดในทะเบียนคุมไมตรงกับงบทดลอง ยอดบัญชีกับพัสดุไม
ตรงกัน
2.เจาหนี้คาจางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการตั้งหนี้ไมครบถวน ไมไดรับรายงานบางสวน (หอง
Lab)
3.รายไดคารักษาแรงงานตางดาวไมจัดทําทะเบียนคุม กําลังดําเนินการ (บัญชี ประสานกับศูนย
ประกัน)
4.เงินรับฝากกองทุนUC นอกเหนือ Fixed Cost มีการจัดสรรเปนคาตอบแทน ฉ11 ของ รพ.
สต. จํานวน 2,485,200 บาท ซึ่งคาตอบแทน ปงบประมาณ 2560 นี้ ใหจายจากเงิน
งบประมาณ ปรับเมื่อเดือนมิย60
5.เงินเดือนขาราชการมีการบันทึกบัญชีไมเปนไปตามคูมือ คือ ไมแยกบริการ/สนับสนุน ซึ่ง
ผูรับผิดชอบการเงินตองทํารายละเอียดให จึงจะสงใหงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีใหถกู ตองตาม
นโยบาย ฝากการเงินดําเนินการ

เดือน
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560

บัญชีตรวจสอบกับหนวยจัดเก็บ
บัญชี

กรเงินและการ ดําเนินการแลว
เจาหนาที่

3.1.2 รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ป 2560
อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
76.44
71.88
65.16

28.02
32.26
41.39

54.84
59.26
64.00

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือนสิงหาคม 2560

41.90
39.97
44.37

ดําเนินการแลว

41.05
34.11
47.34

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

4.11
8.747
15.29

65.00
47.83
46.67
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สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน กค.60)

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

จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน สค.60

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

คงคาง

18,811,948.69
225,559.03
2,464,203.00

-6,677,479.48
-14,560.22

9,92501,911.00

25,189,428.17
240,1149.25
2,259,930.00

2,576,538.94
1,829,165.25

929,009.75
893,604.00

-429,9047.89

13,143,524.28

8,147,331.00

6,439,608.00
835,846.00
1,513,620.00
36,259,213.47

6,709,250.00
1,308,327.00
850,744.00
46,527,743.17

499,104.89
130,932.00
5,983,913.27+
13,143,524.28
=19,127,437.55
หัก 20%
=12,371.29 บาท
หัก 5%
=4}416.45 บาท
6,914,495.00
1,651,009.00
336,650.00
50,161,339.16

9,716,638.00
3,075,643.83
2,591,937.25

-2,163,417.73

6,234,363.00
493,164.00
2,027,714.00
24,139,360.08

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 20560

UC

จายตรง

อปท.

-4,736.54
-3,282.88
-3,645.35

-5,053.362
-1,584.04
-8,470.43

-2,267.04
75.05
-14,330.16

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

รายการที่สง
(ราย)
6,615
7,209
6,999

3.2 ขอมูลติด C
ลําดับ รหัส
1
2
3
4

9A
94
97
66

ติด C ครั้งที่แลว
892
622
325

รายการ

เลข ว.แพทยไมถูกตองตมรูปแบที่กําหนด
ขอมูลในใบสั่งยาไมสมบูรณ
ราคายาในใบสั่งยา ไมตรงกันกับรายงานของ IT
รายการยาที่ตองชําระไมมีการชําระเงิน

ติด C
เดือนนี้
120
88
95

แกไขแลว

คงเหลือติด C

390
385
191

622
325
229

สิงหาคม 2560
26
20
16
7

10

5
6
7
8
9

9P
9L
95
58

ยาและเวชภัณฑผิดหมวด
รหัสยาไม Update
ใบ BillTran มีการเบิกคายา แตขาดขอมูลยาใน BiiDisp
สงเบิกคารักษาฯ ซ้ําซอนกับชวงที่ขารับกรรักษาในโรงพยาบาล
อื่นๆ
รวม

5
5
5
3
8
95

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. งาน IC การกําหนดกรจําแนกประเภทขยะมูลฝอยใหชัดเจนและเหตุผล
- สาย Suction, สาย OG, สาย suction, สาย OG, Set IV, ถุงมือ, กระดาษรอง PV, เฝอก (ไมเปอนเลือด)
- แพมเพิส (pt.ไมติดเชื้อดื้อยา/รายแรง)
- ผาอนามัย (pt.ไมติดเชื้อดื้อยา/รายแรง)
เดิม ขยะเหลานี้ รพ.ปตตานี ทิ้งเปนขยะทั่วไป ตามคําแนะนําของ สรพ.ใหแยกเปนการกําจัดเปนขยะติด
เชื้อทั้งหมด เมื่อสงไปทําลายจะมีคาใชจายในการกําจัดขยะติดเชื้อที่สงู มาก เนื่องจากมีน้ําหนักมาก ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารใหจําแนกเปนขยะติดเชื้อทั้งหมด
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามเสนอ
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 นโยบายนี้จะใชไปจนกวาตึกผูป วยนอกจะกอสรางเสร็จ จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ENV
กําหนดไวดังนี้สําหรับการใช Key Card คือ
1. เจาหนาที่ ไมไดพักอาศัยอยูในบานพัก/แฟลต มีสติ๊กเกอรติดรถ รถยนต 1 ใบ/คน จักรยานยนต 1 ใบ/
คน มีKEY CARD 1 ใบ/คน
2. เจาหนาที่ พักอาศัยอยูในบานพัก/แฟลต (คนโสด) มีสติก๊ เกอรติดรถ รถยนต 1 ใบ/คน จักรยานยนต 1
ใบ/คน KEY CARD 1 ใบ/คน
3. เจาหนาที่ พักอาศัยอยูในบานพัก/แฟลต (ครอบครัว) สติ๊กเกอรติดรถ รถยนต 1 ใบ/ เจาหนาที่ 1 คน
และ/หรือรถจักรยานยนต 1 ใบ/เจาหนาที่ 1 คน KEY CARD 1 ใบ/เจาหนาที่ 1 คน
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4. ตองติดสติ๊กเกอรบนกระจกหนารถยนต และรถจักรยานยนตตําแหนงที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
มองเห็นไดชัด
5. ผูมาติดตอราชการ ใชประตูหนาแลกบัตรเขาออก
6. กรณีขอ KEY CARD ใหม
-กรณีหาย บันทึกเสนอ ผอก.
-กรณีชํารุด นํา KEY CARD เดิมมาคืน และผูทรี่ ับผิดชอบจะตองลบขอมูลเดิมออกดวย
-จายคาธรรมเนียม 300 บาท (ทุกกรณี) ยกเวนเปลี่ยนทะเบียนรถใหม
***ติดตอที่งานธุรการ ฝายบริหารทั่วไป โทร.1215***
5.3 IC การติดเชื้อในโรงพยาบาล การเฝาระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และการสงตรวจ
LAB FLU โรคติดเชื้อทางเดิ นหายใจตะวันออกกลางในป 2560 มีผูเดินทางไปประกอบพิ ธีฮัจย ของจังหวัดปตตานี
ประมาณ 1,468 คน สวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเมือง ยะหริ่ง ยะรัง และหนองจิก เที่ยวบินขากลับ เที่ยวแรก คือ 6
กั น ยายน 2560 สนามบิ น นราธิ วาส เที่ ย วบิ น ขากลั บ สุ ด ท ายที่ ส นามบิ น หาดใหญ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2560
ดําเนินการคัดกรองโรค MERS วันที่ 6 กันยายน 2560 - 6 ตุลาคม 2560 สถานการณปจจุบัน รพ.ปน. ไมพบผูปวย
PUI. สามารถจะจําแนกออกเปน 3 ลักษณะคือ
1. อาการ URI (ไอ, น้ํามูก, เจ็บคอ) และ เดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง 14 วันกอนปวย และ
ลักษณะอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้ (ในชวง 14 วันกอนวันเริ่มปวย) BT ≥ 38 0C หรือ ประวัติเขารับบริการใน
โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสอูฐ หรือดื่มนมอูฐดิบ หรือ สัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรคMERS
2. ผูปวย Pncumonia ที่มีประวัติ หมายถึง มีประวัติอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้ (ในชวง 14 วันกอนวันเริ่ม
ปวย) - อาศัย หรือ เดินทาง หรือ เปนผูส ัมผัส ของผูที่เดินทางจากพื้นที่ทพี่ บผูปวยโรคMERS เปน HCW ที่ดูแลผูป ว ย
Pneumonia หรือ เจาหนาทีห่ อง Lab ที่ ตรวจตัวอยางจากระบบทางเดินหายใจ หรือ ผูส ัมผัสใกลชิด “ผูปวยเขาขาย”
หรือ “ผูปวยยืนยัน” ติดเชื้อโรคMERS หรือ ผูปวย Pneumonia ที่เกิดเปนกลุมกอน (≥2 คน) ในชุมชน หรือ ที่ทํางาน
เดียวกัน หรือ มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
3. ผูปวย sever pncumonia หรือ ARS ที่ไมทราบเชื้อหรือสาเหตุ แตตองใชเครื่องชวยหายใจ แมไมมี่
ประวัติเสี่ยง คือ ผูป วยเขาขาย (Probable case) : pt. pneumonia หรือ ARDS ที่มีประวัติเสี่ยง แตมีผลการตรวจที่ไม
สามารถสรุปผลได หรือผลการตรวจใหผลลบ 1 ครั้ง ที่เกิดจากการเก็บตัวอยางที่ไมเหมาะสมหรือดอยคุณภาพ
ผูปวยยืนยัน (Confirmed case) : pt. ที่มีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันวาพบสารพันธุกรรมเชื้อ MERSCoV จากหองปฏิบัติการอยางนอย 2 แหง
5.4 การกําจัดขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล การจําแนกขยะในโรงพยาบาลแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ คือ มูล
ฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล สําหรับขวดแกว vial ยา ภาชนะบรรจุสารเคมีและน้ํายา
ทําความสะอาด และชุดอุปกรณใหยาเคมีบําบัด เดิมแยกเปนมูลฝอยทั่วไป ปจจุบันใหแยกเปนมูลฝอยอันตราย
5.5 พัสดุ พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 วันที่บังคับใชเมื่อพน
กําหนดหนึง่ รอยแปดสิบวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศใช ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ วันที่บังคับใช ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจางระบบเดิมทั้งหมด และจะใช3 วิธีคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยแตละวิธีจะมีความแตกตางกัน มอบพัสดุดําเนินการและชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบถึงขั้นตอน/วิธีใน
การปฏิบัตทิ ี่ถูกตอง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมี ๓ วิธีคือ
-วิธีตลาดอิเล็คทรอนิคส ไดแก -การจัดซื้อจัดจางพัสดุทมี่ ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไมซบั ซอน
เปนสินคาหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางหรืองานบริการที่กําหนดไวใน
ระบบขอมูลสินคา(e-catalog)
โดยใหกระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้
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(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาเกิน 500,000
บาท แตไมเกิน 5,000,000บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่
มีราคาเกิน 5,000,000.-บาท
-วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส ไดแก การจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่ง ซึง่ มีราคาเกิน 500,000 บาท
เปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุทมี่ ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรืองาน
บริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog)
-วิธีสอบราคา การจัดซื้อจัดจางครัง้ หนึง่ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000.-บาท แตไมเกิน 5,000,000บาท
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีสภาพพื้นที่มีขอจํากัดในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตาดอิเล็กทรอนิกส
(ElectronicMarket:e-market) หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :e-bidding) หรือหาก
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว อาจกอใหเกิดความลาชา
หรือเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ให ห น ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล ความจํ า เป น ที่ ไม อ าจดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ด ว ยวิ ธี ต ลาด
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไว ในรายงานขอซื้ อ ขอจ าง แล ว แต ก รณี และให ร ายงาน
คณะกรรมการนโยบายทราบดวย ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
5.6 งานเลี้ยงเกษียณ จัดกิจกรรมในวันที่ 29 กันยายน 2560 ภาคเชามีการทําบุญตักบาตร ณ บาน
ทรายทอง และแขงขันกีฬา ณ สนามหลังอาคารอายุรฉัฐ ภาคค่ํา เริ่มเวลา 16.00 น. งานเลี้ยงสังสรร ณ โรงแรมซีเอส
ปตตานี
5.7 คาตอบแทน ฉบับที่ 11 นิยามของคาตอบแทนฉบับนี้จะเกี่ยวของกับเจาหนาที่ที่สมั ผัสกับผูป วย รอ
อนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี ซึ่งตรวจสอบจากงานการเงินโรงพยาบาลปตตานี โรงพยาบาลปตตานีมเี งิน
เพียงพอที่จะจายคาตอบแทน ฉบับที่ 11 สําหรับหรับปงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

