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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 10/2559
ประจําเดือน ตุลาคม 2559 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
1. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. แพทยหญิงวรางคณา
7. นายแพทยพรสวัสดิ์
8. แพทยหญิงฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวรรณวงศ
ศิลวัฒนพันธ

9. นายแพทยสุชาติ

ศุภธราธาร

10. แพทยหญิงนริศรา

งามขจรวิวัฒน

11. แพทยหญิงภาวิณี
12. นายแพทยอัสมาน
13. นายแพทยพิสรรค

เสรีประภากิจ
อาลี
กองกิจกุล

14. แพทยหญิงศิริพร
15. นายแพทยพัชระ
16. ทันตแพทยเธียรไชย
17. นางทิพวรรณ
18. นางสาวทัญญา
19. นางภัสราวรรณ
20. นางสาวยุมัยรีณี
21. นางอัจฉราวรรณ
22. นางเจะปาติหมะ
23. นางสุพัตรา
24. นายนิวัฒน
25. แพทยหญิงเสาวลักษณ

รังสิเวค
บรรจงละเอียด
พึ่งรัศมี
วัฒนะโชติ
บัวสิน
ชายสิงขรณ
กุลอุบล
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
วงศพรต
ศิลาลาย

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช. ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการดานหนา
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
(แทน) หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
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ผูเขารวมประชุม
1. พญ.ศุภกาญจน
สมิติเมธา
2. นางขนิษฐา
กุกุทพันธ
3. นางสาวปทมา
ลัพธวรรณ
4. นายธีรพงค
จันทรพร
5. นางสาวกัญญา
สุขะนันท
6. นางสาววันทนา
คุมพสาโน
7. นางสมัย
แดงประดิษฐ
8. นางเพ็ญแข
แดงประดิษฐ
9. นายอัซมี
ยูโซะ
10. นางจินดารัตน
แดงเพ็ง
11. นายนิเวต
บุญญโส
12. นางรัชนีวรรณ
แกวประกาศ
13. นางผกาพร
ไชยเอียด
14. นายทนงศักดิ์
สุไลมาน
15. นางอามันดา
ราภาคะ
16. นายนภัทร
แสงอุบล
17. นายอภิเชษฐ
โกตัน
18. นางสาววารุณี
และหนุ
19. นางอรดี
คํารังสี
20. นางสาวผองใส
ตันติวิชญาวาณิชย
21. นางปยะดา
ดวงศรี
22. นางสาวลัดดาวัลย
รตะไพบูลย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยรุซตา
สาและ
2. นายแพทยจุมพล

ชอพันธุกุล

3. แพทยหญิงจันทกาญจน
4. แพทยหญิงละออพรรณ

เกียรติภักดี
สาและ

นายแพทยเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กายอุปกรณ
นายชางเทคนิค
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โภชนาการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานพยาธิ
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน ตุลาคม 2559 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี.้ -
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เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 13 กันยายน-11 ตุลคม 2559 มีกิจกรรม
ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
กิจกรรมภายในโรงพยาบาล
1.1 วันที่ 28 กันยายน 2559 โรงพยาบาลปตตานีจัดกิจกรรมสันทนาการของเจาหนาทีท่ ี่เกิดใน
เดือนกันยายน HBD. ณ หองประชุมไทรงาม
1.2 วันที่ 29 กันยายน 2559 โรงพยาบาลปตตานีจัดกิจกรรม รณรงควันหัวในโลก เชาปนเพื่อ
สุขภาพหัวใจติดลอเฉลิมพระเกียรติ (เทิดไวองคราชัน และเทิดไทองคราชินี) ณ โรงพยาบาลปตตานี
1.3 วัน 7 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลปตตานี มีผบู ริหารเยี่ยมผูป วยที่บริจาคใหโรงพยาบาล
ปตตานี ณ มูลนิธิโรงพยาบาลปตตานี
กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล
1.4 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลปตตานี จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธสาธารณสุขปตตานี
กับสวนราชกร ตอนรับนายแพทยชัยรัตน ลําโป นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ชวงเชา ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปตตานี ชวงเย็น ณ สนามหญาเทียมฟาตอนี
1.5 CMu1 จัดกิจกรรมประชุมพบปะ 5 ชุมชน ตําบลอาเนาะรู ณ CMU1
1.6 วันที่ 20 กันยายน 2559 พญ.ฉวีวรรณ และ พญ.นันธิดา ออกหนวยแพทยพระราชทาน ณ
คายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตตานี
1.7 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู ชางกายอุปกรณ OPD ศัลยกรรม ออกหนวย
บริการสอนทําแผลเทาเบาหวานและพิมพเทาทําแผนรอง ณ รพช.มายอ
1.8 ทีมมณีเวช จัดกิจกรรมสมดุลรางกายดวยศาสตรมณีเวณ ณ โรงเจ
1.9 ชมรมพุทธ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมโครงการผูวาพาเยีย่ มวัด วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ วัดถ้ํา
สุมะโน วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ วัดหลักเมือง
1.10 วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงพยาบาลปตตานี เลี้ยงผูเกษียณ ณ โรงแรมซีเอเอสปตตานี
1.11 กลุมงานสุขศึกษารวมกับสหวิชาชีพ รวมกับ CMU1 จัดกิจกรรมเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนในโรงนํารอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศปตตานี ในวันที่ 16 กันยายนและในชุมชน คือชุมชนตลาดเทศนวิวัฒน
วันที่ 23 กันยายน 2559 และชุมชนอาเนาะรู ในวันที่ 27 กันยายน 2559
1.12 กลุม งานเวชกรรมสังคม จัดกิจกรรมเยี่ยมและตรวจสุขภาพผูเดินทางกลับจากฮัจญ ในเขตชุมชน
ที่ตนเองรับผิดชอบ
1.12 วันที่9 ตุลาคม 2559 ชมรมจักรยานโรงพยาบาลปตตานี จัดกิจกรรมปนจักรยานเพือ่ นอง ปน
ปลูก ปลอย หาทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียน ณ อําเภอสทิงพระและวิ่งมาราธนวันมหิดล ณ รพศ.ยะลา
กิจกรรมวิชาการ
1.13 พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ จัดกิจกรรมรอบรมคัดกรองและระตุนพัฒนาการเด็กครูอนุบาลแก
ครูอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดปตตานี ณ โรงแรมปาครววิ เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559
1.14 พญ.หทัยรัตน คุณียพันธ เขารวมประชุมวิชาการจิตเวชเด็กและการใหความชวยเหลืออยางเปน
ระบบ 2016 ณ โรงพยาบาลศิรริ าช 7-9 กันยายน 2559
1.15 คุณอารยา บุญจันทร และคุณซุไรดา สุหลง พยาบาลหองผาตัดศึกษาดูงาน เรื่องการสองกลอง
ระบบทางเดินนําดีและดับออน ณ โรงพยาบาลทาบอ จ.หนองคาย ในวันที่ 5-9 กันยายน 2559
1.16 คุณซากียะห ตาเละ เจาหนาที่หองรังสีอบรมการสรางภาพรังสีวิทยาดวยระบบดิจิตอล อยางมี
มาตรฐานของเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อนํามาปรับใชในหนวยงานตอไป ในวันที่ 9 กันยายน 2559
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1.17 พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ ประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยใน
เด็กศตวรรษที่ 21 และมีการจัดออกรานรวมกับเขตบริการสุขภาพที่ 12 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ ในวันที่ 14
กันยายน 2559
1.18 คุณพิชานุช ตันติรานนท กลุมงาน พรส. รวมกับคุณอภิเชษฐ โกตันและคุณโสรยา ยะโกะ
การเงินการบัญชี เขารวมการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรระดับชาติ 20 ป ณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2559
1.19 การประชุมมหกรรมวิชาการระดับเขตสุขภาพฯ ณ โรงแรมรัษฎา จังหวัดตรัง มีผลงานที่ไดรบั
รางวัลคือ รองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานโปสเตอรการพัฒนาระบบภายในหญิงตั้งครรภรายใหม รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2 ผลงานพัฒนาระบบปองกันการแพยาซ้ําและโครงสรางการคลายกัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ผลงานหนังสั้น
เรื่อง 9400 เปนเรื่องแพทยจบใหมกบั ทัศนคติ รางวัลชมเชยเรื่องเลา เรื่องดูแลคนไขภาวะวิกฤตกับการคิดฆาตัวตาย
กับการชวยเหลือ และมีการจัดงานมุฑิตาจิตสําหรับผูท ี่เกษียณ ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559
1.20 คุณรอมือเลาะและคุณสุพรรณี งานประกันฯ ไดรับรางวัลสถานพยาบาลดีเดนดานประกันสังคม
โดยไดสรางคุณประโยชนใหแกสํานักงานหลักประกันสุขภาพเปนสถานพยาบาลในดวงใจ ในวันที่ 2 กันยายน 2559
1.21 พทญ.มนัสรา พนาคุปต ไดรับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยยอดเยี่ยมในงานนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติที่ สยามพารกอน เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2559
1.22 บ.หาดทิพ จก. บริจาคเงินใหเจาหนาที่ศูนยเปล และพนักงานเปล ทีป่ ฏิบัติงานดีเดน จํานวนเงิน
10,000 บาท ณ หนวยฉุกเฉิน รพ.ปตตานี
2.23 ชมรมพุธหรรษา บริจาคเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน 8 เครื่อง
รวมเปนเงิน 464,000 บาท
2.24 คุณจันทรวิภา อนันตฐานิต จาก หจก.วัชระคอนกรีตปตตานี บริจาคเงิน 500,000 บาท
สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน
กันยายน 2559
จํานวนประชุม/อบรม
76 เรื่อง
-เชิญ
111 ราย
-คําสั่ง
8
ราย
-สมัคร
15 ราย
รวม
134 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 253,105.90 บาท/46 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
/ 6 ราย
-จํานวนที่รอดําเนินการสงเบิก
82 ราย
สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ปงบประมาณ
2559 (ประจําเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
จํานวนประชุม/อบรม
635 เรื่อง
-เชิญ
951 ราย
-คําสั่ง
102 ราย
-สมัคร
125 ราย
รวม
1,302 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย ที่เบิกเงินบํารุงประมาณ 2,400,000 บาท/ 422 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท / 27 ราย
-จํานวนที่ดําเนินการสงเบิกเรียบรอยแลว
402 ราย
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เริ่มตั้งแตตลุ าคม 2559-พ.ศ.2579 ดานสาธารณสุข ปจจุบันอยูใน
ชวงแรกป 2560-2564 เปนการปฏิรปู ระบบ ป 2565-2569 สรางความเขมแข็ง ป 2570-2574 สูความยั่งยืน ป
2575-2579 เปน 1ใน3 ของเอเชีย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 รัฐมนตรีใหผอู ํานวยการและนายแพทยสาธารณสุข
เซ็นสัญญาเรื่องการทําแผนยุทธศาสตร
2. นโยบายผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวีนันทน เพ็งจันทร
2.1 คําขวัญการทํางาน “ทําดีวันนี้ เพื่อปตตานีของเรา” ดวยความจริงใจ โปรงใส และรวดเร็ว
2.2 ใหทุกหนวยงาน บริหารจัดการเรื่องขอมูลขาวสาร ทํางานแบบบูรณการ ทํางานดวยความปราณีต
ใหหนวยงานตั้งเปาหมายวา ป 2560นี้ จะทําอะไร
-การทํางานทุกหนวยงานโดยเนนประเด็นหลัก ตองเปนงานไมใชปญหาหรือเรื่องเงิน
-สามารถตอบคําถามประชาชนได
-ไมใหทําคือ คัตเอาท รูป ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
2.3 สําหรับโรงพยาบาลปตตานี การกอสรางโรงพยาบาลปตตานีแหงใหม ปญหากอสรางเกิดจาก
ความแอดัด/การเขาถึงบริการ คุณภาพบริการ/ประสิทธิภาพ และที่จอดรถ
3. นโยบายของผูอํานวยการ สิ่งที่สําคัญในการทํางานคือ “คนทํางาน” ซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่
สําคัญทีส่ ุด กระบวนการทํางาน HR กระบวนการทํางานตางๆของโรงพยาบาลเชน การประชุมกรรมการบริหาร จัดทํา
แบบสอบถาม การเงินบัญชี การเบิกจายพัสดุ กิจกรรมตางๆของโรงพยาบาล เชน กิจกรรมวันเกิดของโรงพยาบาล,
กีฬาสี,เกษียณ ODตางจังหวัดและงานวันเกิดของเจาหนาที่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2559 ประจําเดือน กันยายน
2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว ไมมผี ูแกไข
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
สถานะการเงินของโรงพยาบาลปตตานี
รายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดยกมา
35,073,753.34 บาท
รายรับ
48,736,477.66 บาท
รายจาย
39,421,559.80 บาท
คงเหลือ
44,385,671.20 บาท
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ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี งบประมาณ 2560
รายการ

ประมาณการปี 2560

ประมาณการปี 2560

ร้ อยละ

(ข้ อมูล กปภ.)

(ข้ อมูลหน่ วยบริการ)

การเพิมรายได้
ลดค่ าใช้ จ่าย (%)

รายได้
รายได้ UC

263,708,099.90

278,092,967.56

0.05

รายได้จาก EMS

1,292,600.00

1,163,340.00

-0.11

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

4,648,446.00

4,678,669.80

0.01

15,241,427.33

14,978,337.30

-0.02

130,426,312.60

128,366,830.13

-0.02

รายได้ประกันสังคม

21,641,253.33

20,022,396.01

-0.08

รายได้แรงงานต่างด้าว

9,931,814.67

17,040,429.24

0.42

รายได้ค่ารักษาและบริ การอืน ๆ

66,753,531.61

51,558,199.39

-0.29

รายได้งบประมาณส่ วนบุคลากร

314,443,166.75

314,568,469.20

0

73,114,381.82

72,321,250.74

-0.01

122,232,423.15

135,562,400.00

0.1

1,023,433,457.16

1,038,353,289.37

0.01

111,584,880.65

107,228,164.81

-0.04

49,084,737.08

47,431,279.10

-0.03

2,270,863.80

2,229,210.44

-0.02

38,851,177.17

40,199,985.00

0.03

336,960,685.17

337,050,756.56

0

ค่าจ้างชัวคราว

39,251,805.34

39,478,530.00

0.01

ค่าตอบแทน

151,013,686.01

162,118,672.80

0.07

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน

18,836,581.52

18,782,164.54

0

ค่าใช้สอย

28,214,042.72

26,864,078.02

-0.05

ค่าสาธารณูปโภค

22,019,108.34

21,909,256.78

-0.01

วัสดุใช้ไป

34,363,920.17

33,538,205.16

-0.02

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

17,641,766.43

17,641,796.42

0

0

1,092,324.17

1

รายได้ค่ารักษา อปท.
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

รายได้อืน
รายได้งบลงทุน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนยา
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ต้นทุนวัสดุทนั ตกรรม
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา

หนีสู ญและสงสัยจะสู ญ
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ค่าใช้จ่ายอืน

11,449,395.85
รายการ

ส่ วนต่ างรายได้ หักค่ าใช้ จ่าย (NI)
สรุ ปแผนประมาณการ ปี 2560

12,075,879.46

0.05

ประมาณการปี 2560

ประมาณการปี 2560

ร้ อยละ

(ข้ อมูล กปภ.)

(ข้ อมูลหน่ วยบริการ)

การเพิมรายได้

161,890,806.91

ลดค่าใช้ จ่าย (%)
170,712,986.11
0.05

แผนเกินดุล

52,792,382.53

5.85

EBITDA - รายได้หกั ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื อม)

0

52,792,382.53

0.05

EBITDA 20% เปรี ยบเทียบ งบลงทุน(เงินบํารุ ง)

ไม่เกิน

43,776.51

0.05

91,353,095.22

112,289,881.75

0.19

เงินบํารุ งคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 59

241,536,056.23

265,259,349.12

0.09

หนีสิ นและภาระผูกพัน ณ 30 มิ.ย. 59

188,388,163.46

225,909,513.29

0.17

ทุนสํารองสุ ทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิ.ย. 59

2. แผนจัดซื อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มูลค่ าการจัดซื อปี
2560
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)
140,405,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.
สต.)

16,900,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.
สต.)

52,297,458.00

3. แผนจัดซื อวัสดุอืน

วัสดุสาํ นักงาน

มูลค่ าการจัดซื อปี
2560
3,362,419.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

2,000,000.00

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

1,599,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

364,506.00
90,000.00
507,320.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

3,924,448.00

วัสดุบริ โภค

3,756,206.00

วัสดุเครื องแต่งกาย

546,400.00

วัสดุก่อสร้าง

160,968.00

วัสดุอืน

1,048,841.00
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4. แผนบริ หารจัดการเจ้าหนี
จํานวนเงิน
รวมภาระหนีสิ น ปี 2560
ประมาณการจ่ายชําระหนีปี 2560
เจ้าหนียา

0
362,900,335.10
145,938,972.12

เจ้าหนี วชภ.

17,732,319.52

เจ้าหนี lab

76,664,000.00

เจ้าหนีตามจ่าย

9,200,000.00

เจ้าหนีค่าแรงค้างจ่าย

10,499,683.60

เจ้าหนีค่าครุ ภณั ฑ์ สิ งก่อสร้างฯ

67,657,710.67

เจ้าหนีวัสดุอืน

35,207,649.19

เจ้าหนีอืนๆ

0

5. แผนบริ หารจัดการลูกหนี
จํานวนเงิน
รวมลูกหนีปี 2560
ประมาณการลูกหนีทีเรี ยกเก็บได้ปี 2560
ลูกหนี UC

0
340,702,026.00
246,175,234.00

ลูกหนี ประกันสังคม

6,299,465.00

ลูกหนี กรมบัญชีกลาง

67,041,963.00

ลูกหนี แรงงานต่างด้าว

1,133,156.00

ลูกหนี บุคคลทีมีปัญหาสถานะและสิ ทธิ

166,498.00

ลูกหนี อปท

8,181,258.00

ลูกหนี อืน ๆ

11,704,452.00

6. แผนการลงทุนเพิม
จัดซื อ จัดหาด้วยเงินบํารุ งของ รพ. ปี 2560

จํานวนเงิน
10,514,700.00

จัดซื อ จัดหาด้วยงบค่าเสื อม UC ของ รพ. ปี 2560

15,150,000.00

จัดซื อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2560

119,550,400.00
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7. แผนสนับสนุน รพ.สต.
มูลค่ า
3,330,000.00

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2560

2,485,200.00

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์
วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2560

2,945,539.92

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื อม) ปี 2560

3,000,000.00

รายงานเงิน UC
ขอมูลผูปวยในที่ยังไมสรุปโรค
ประจําเดือน

จํานวนผูปวย UC
ทั้งหมด (ราย)

เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559

1,804
1,891
1,747
1,839
2,046

ยังไมสรุปโรค

คิดเปนรอยละ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยใน/กรณีเฉพาะ
ประจําเดือน จํานวน
ราย
ค่าใช้จ่ายจริ ง
ก.ค.
,
, , .
ส.ค
,
, , .
ก.ย
,
, , .

ผูป้ ่ วยใน
ค่าชดเชย
, , .
, , .
, , .

ส่ วนต่าง
, , .
- , .
-, , .

กรณี เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายจริ ง ค่าชดเชย
, , .
, , .
, .
, .
, , .
, , .

รายงานจํานวนผูปวยที่ไดรบั ยา SK, rt-PA
เดือน

SK (ราย)

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคาม
สิ งหาคม
กันยายน
รวม

Rt-PA (ราย)

หมายเหตุ
ส่ วนต่าง
- , .
.
- , .

Instumentเคมีบาํ บัด ยา
SK/rt-PA
สลายนิวด้วย ESWL
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1.1 ผูปวยนอก/กรณีเฉพาะ
ประจําเดือน

จํานวน
ราย

คชจ.
จริง

ผู้ป่วยใน
จ่ าย
ชดเชย

ส่ วน
ต่ าง

กรณีเฉพา
จ่ ายชดเชย

คชจ.จริง

กรกฎาคาม
สิ งหาคม
กันยายน

, .
, .
, .

, .
, .
, .

หมายเหตุ
ส่ วนต่ าง
- , .
- , .
-, .

Instumentเคมีบาํ บัด ยา
SK/rt-PA
สลายนิวด้วย ESWL

2. หลักประกันสุขภาพประเภทผูป วยนอก/ในจังหวัด
ประจําเดือน จํานวน ค่าใช้จ่ายจริ ง
ราย
ก.ค.
,
, , .
ส.ค.
,
, , .
ก.ย.
,
, , .

3. อุบัติเหตุจากรถ
ประจําเดือน
จํานวน
ราย
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน

เรี ยกเก็บ

ได้รับ

, , .
, , .
, , .

, .
, , .
, , .

, , .
, , .
, , .

ไดรับ

คาง

เรียกเก็บ
, , .
, , .
, , .

ค้าง

, , .00
, , .
, , .

หมายเหตุ

, , .
, , .
, , .

4. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย

ไดรับ

คาง

กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน

, .
, .
, , .

, , .
, , .
, , .

, .
, .
, .

5. จายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
เรียกเก็บ
ราย
กรกฎาคม 2559
สิ งหาคม
กันยายน

,
,
,

, , .
, , .
, , .

ไดรับ
, , .
, , .

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายสู งนอกเหนือเงินหมาจ่าย ทุพพลภาพ
CD4 Viral load ต่างเครื อข่าย A/E 72 ชม.
ฟอกไต ทองทุนทดแทน

คาง
, , .
, , .
, , .

หมายเหตุ
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6. จายตรง อปท. ผูปวยนอก
ประจําเดือน
จํานวน
ราย

เรียกเก็บ
, .
,
, .

กรกฎาคม 2559
สิ งหาคม
กันยายน

ไดรับ

คาง
, .
,
.

หมายเหตุ

, .
, .
, , .

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การใชยา SK ของรพ.ปตตานีสูงมาก มียอดติดลบ สําหรับคาใชจายสูงที่เบิกให
รพ.มีนอย ขอความรวมมือใหเจาหนาทีล่ งขอมูลลงใหถูกตอง ครบถวน และแมนยํามากขึ้น หรืออาจจะเกิดจากการไมได
ลงขอมูลของผูปวยบางราย ทําใหโรงพยาบาลมีรายไดไมครบถวน จึงขอมอบให
-ศูนยประกันติดตามในสวนของคาใชจายสูง ทางโรงพยาบาลเบิกหรือไม มีผูปวยบางรายไมไดลงขอมูล
-องคการแพทย แพทยตองรูวารายการยาตัวไหนเบิกได รายการยาตัวไปเบิกไมได
-เภสัช ทํารายการชี้แจง เพื่อแจงใหผูทเี่ กี่ยวของทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
4.1 งานซอมบํารุง ในเดือนกันยายน 2559 มีใบแจงซอมทั้งหมด 521 รายการ ดําเนินการเสร็จแลว
350 รายการ สั่งอะไหล 80 รายการ และกําลังอยูในระหวางดําเนินงาน 54 รายการ รายการซอมบํารุงเชิงรุกตึ
ทั้งหมด 37 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 35 รายการ อยูร ะหวางดําเนินการและสั่งอุปกรณ 2 รายการ โดยแยกเปน
ตึก ไตเทียม/ผาตัด มีรายการซอมทัง้ หมด 11 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 11รายการ อยู
ระหวางดําเนินการและสั่งซือ้ อุปกรณ 2 รายการ
ตึกอายุรฉัฐ รายการซอมทั้งหมด 14 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 14 รายการ อยูร ะหวาง
ดําเนินการและสัง่ ซื้ออุปกรณ - รายการ
ตึก OPD, ER รายการซอมทัง้ หมด 35 รายการ ซอมเสร็จหนางาน 5 รายการ อยูร ะหวาง
ดําเนินการและสัง่ ซื้ออุปกรณ - รายการ
และปจจุบันนี้งานซอมบํารุงใชโปรแกรม RFC คือสงใบแจงซอมทางอิเล็คทรอนิก จะไมรับใบแจง
ซอมแบบเดิมแลว
สําหรับรายการซอมบํารุง งานซอมบํารุงหองพิเศษ ควรซอมบํารุงเรงดวน ซึ่งเปนรายไดหลักของ
โรงพยาบาล ถาหองพิเศษไมสามารถเปดใหบริการผูปวยได ทําใหโรงพยาบาลขาดรายไดไปเปนจํานวนมาก
4.2 แผนการใชเงิน ป 2560
ที่

รายการ

1 ครุภัณฑการแพทย+มิใชการแพทย
2 จางเหมา
3 ปรับปรุงสิ่งกอสราง
รวม

รายการ
32
11
24
67

เงินบํารุง
เงิน
10,514,700
26,287,600
10,607,900
47,410,200

คาเสื่อม
รายการ
เงิน
11 15,311,000
10

15,311,000

เงินบริจาค
รายการ
เงิน
10 5,806,000
10

5,806,000
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แผนยุทธศาสตรป 2560
ภารกิจหลัก
1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข
3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและเปาหมายพิเศษ
4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
ยุทธศาสตร ป 2559-2560
ยุทธศาสตรที่ 1 (SO) พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ ไดแก สงเสริม รักษา ปองกัน ฟนฟู
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริการผูป วยโรค (ACS, Trauma, ทารกแรกเกิด, แมและเด็ก) สูความเชี่ยวชาญ โดย
เชื่อมโยงกับเครือขายบริการในและนอกสถานที่
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริการผูร ับบริการ (NCD, ตาและไต, มะเร็ง, หัวใจ, Sepsis, stroke, ยาเสพติด,
Palliative care, จิตเวช, ทันตกรรม)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย (สตรีและเด็ก 0-5 ป, วัยเรียน, วัยรุน, วัยทํางาน, วัยผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ 2 (ST) พัฒนาบุคลากร
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม/จริยธรรม สูองคกรคุณธรรม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมสี่ มรรถนะ และเชี่ยวชาญ สอดคลองกับโรคที่กําหนด และมีความรักความ
ผูกพันตอองคกร เกิดองคกรแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 (WO,WT) พัฒนาบริการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริการจัดการดานการเงินการคลังใหมปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (ฮารแวร, ซอฟแวร) โดยเชื่อมโยงกับเครือขายทั้ง
ภายในและนอกพื้นที่
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสถานบริการและสถานทีท่ ํางานนาอยู
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหมีเครื่องมือ ครุภัณฑ เพียงพอ และไดรับการบํารุงตามมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรมในแผนยุทธศาสตรป 2560 ขอความเห็นชอบในที่ประชุม
ขอความรวมมือทุกหนวยงานในเบื้องตนในกรลดคาใชจาย (คาจัดทําเอกสาร+ถายเอกสร ใหใชงบปกติ
ของโรงพยาบาล และปรับลดคารางวัล
4.3 HA งานพัฒนาคุณภาพ HA ปรับเปลี่ยนจากเดิม ทีค่ ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเขามาตรวจเยี่ยม
สํารวจพรอมกับอาจารยจาก สรพ.ไดมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของชุมชน มีการปรับการทํางานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของโรงพยาบาล สวนใหญจะเปนเรื่องของชุมชน มีการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับแผนยุทธศาสตรยงั เปน 3
ยุทธศาสตรเหมือนเดิม สวนคานิยมปรับใหม บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม ทํางานประจําใหไดมาตรฐาน
บริหารความเสี่ยงสําคัญ เข็มมุงมี 4 เรื่อง แผนปฏิบัตงิ านคุณภาพตั้งแตเดือนตุลาคม –ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลมี
หนังสือไปยังสํานักงาน สรพ. เพื่อขอรับการรีแอคเครดิตอีกรอบ แตทางสํานักงาน สรพ. แจงใหทางโรงพยาบาลทราบยัง
ไมครบกระบวนการทํางาน ซึง่ โรงพยาบาลจะตองสงแบบประเมินตนเองภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งแตละ
หนวยงานจะตองทําแผนพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล และสิง่ ที่ตองทําเรงดวน คือ
การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ระดับทีม และระดับโรงพยาบาล สวนกิจกรรมทบทวนในระดับหนวยงาน มีการ
ทบดวยในเรือ่ งของอัตราการตายของผูปวย
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พันธกิจของโรงพยาบาลปตตานี
เปนผูใหบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐานอันประกอบดวยการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล
และฟนฟูสภาพในลักษณะองครวมใหแกประชาชน ทุกกลุม เปาหมาย โดยชมชนมีสวนรวม บุคลากรและโครงสราง
พื้นฐานขององคกร ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
วิสัยทัศนของโรงพยาบาลปตตานี
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชนโดยชุมชนมีสวนรวม
เข็มมุงของโรงพยาบาลปตตานี
1. Medication Safety
-Improve the safety of High Alert Drug
-Assuring Medication Accuracy at Transition in Care
-Blood Safety
2. Infection Control
-VAP
3. Emergency Response
-Response to the Deterioration Patient
-Sepsis
4. พัฒนาระบบบริการทางคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI) โรคบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple
Trauma) ทารกคลอดกอนกําหนด (Premature labor) ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ (Hypertensive
Disorder in Pregnancy) สูความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงเครือขายบริการ
4.4 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ขอรองเรียน
เนื่องจากปจจุบันนี้มีขอรองเรียน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใหบริการ และความสะอาดของหนวยงานเปนอยางมาก ขอใหหนวยงานที่ไดรบั เรื่อง
รองเรียนพัฒนาการทํางานและกระบวนการ ปรับปรุง แกไข การทํางานในแตละหนวยงาน นําเสนอในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน และใหทุกคนในโรงพยาบาลแขวนปายชื่อกรณีที่มีการรองเรียนตัวบุคคลผูทรี่ องเรียนไมรูวา
เจาหนาที่ชื่ออะไร
4.5 แบบประเมินขาราชการ มีมาตรฐานกลางในแตละงาน มีตัวชี้วัดแตละหนวยงาน แบบประเมินควรมี
เข็มมุงและอรรถลักษณของโรงพยาบาลเขาไปดวย เชน การเขารวมกิจกรรมกลางของโรงพยาบาล การมีสวนรวม การ
ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล เพื่อเปนการสรางเสริมใหทุกคนตั้งใจทํางาน
4.6 การดําเนินงานดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการฯ รายงานใหจงั หวัด
ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ในป 2560 ใหสวนราชการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวซึ่งเพิม่ เติมจากป
2559 คือ
-เผยแพรประมวนจริยธรรมผานสื่อ โดยใหสวนราชการทําคูม ือ แผนพับ
-ปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาทีเ่ ขารวมกิจกรรมทุกครั้งทีท่ างจังหวัดหรือหนวยงานจัดขึ้น
-จัดอบรมใหเจาหนาที่มีความรูดานจริยธรรม
-สงเสริมใหเจาหนาที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา
4.7 วันพยาบาลแหงชาติ ตรงกับวันที่21 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลจัดทําพิธีตามปกติ และในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กลุมการพยาบาลจัดงาน Bile For Life ระดมทุน (มาแกแต) รายไดมอบใหมูลนิธิ
โรงพยาบาลปตตานี เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งมือชวยชีวิต กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นทีบ่ านทรายทอง เวลา 06.00 -13.00 น.
ขอใหฝายบริหารฯ จัดทํา Big Cleaning Day ที่บานทรายทอง และปรับปรุงบานทรายทองโดยดวน
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4.8 มูลนิธิโรงพยาบาลปตตานี คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลปตตานีบริจาคเงินเพื่อซอมถนนดานหลัง
โรงพยาบาล ซึง่ ซอมเสร็จเรียบรอยแลว โรงพยาบาลปตตานีขอขอคุณมูลนิธิ รพ.ปตตานี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องปญหาและอุปสรรค
1. ซอมบํารุง ควรซอมบํารุงเรงดวน ซึ่งเปนรายไดหลักของโรงพยาบาล ถาหองพิเศษไมสามารถเปด
ใหบริการผูปวยได ทําใหโรงพยาบาลขาดรายไดไปเปนจํานวนมาก
2. เจาหนาที่ขายผัก โรงพยาบาลปตตานี มีคณะทํางานเกี่ยวกับการใชพื้นที่ในการขายของของ
โรงพยาบาล ซึง่ กําลังรวมตัวเพื่อจะตั้งเปนคณะทํางานซึ่งจะมีหลักเกณฑออกมา ซึง่ เจาหนาทีจ่ ะตองทําตามเกณฑที่
คณะกรรมการชุดนี้กําหนดขึ้นมา มอบคณะกรรมการชุดนี้ไปคุยและตักเตือนและชี้แจงใหทราบ
3. ผูปวยติดเตียง กรณีผูปวยติดเตียงเจาหนาทีง่ านเวชกรรมไปเยี่ยมผูปวยและนํายาไปใหผูปวยทีบ่ าน
ผูปวยใหสิทธิบัตรทอง แลวผูป วยตองจายเงินคาธรรมเนียมจํานวนเงิน 30 บาท งานเวชกรรมขอความรวมกับยกเลิก
คาธรรมเนียมจากผูปวยติดเตียง ซึ่งผูป วยกลุม นี้ไมมรี ายได ไมสามารถจายเงินได และนโยบายของรัฐบาลประชาชนทุก
คนมีสิทธิในการรักษาพยาบาลโดยไมตองจายคาธรรมเนียม 30 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ปดการประชุม เวลา 17.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

