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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานี
ครั้งที่ 7/2560
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปัตตานี
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์เฉลิมชัย
2. นายแพทย์ศักดิ์ชัย
3. นางสุวิมล
4. นางจินตา
5. แพทย์หญิงวรางคณา
6. แพทย์หญิงภาวิณี
7. นายแพทย์จุมพล

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
พวงแก้ว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
เสรีประภากิจ
ช่อพันธุ์กุล

8. นางสาวอุษณีย์
9. ทันตแพทย์เธียรไชย
10. นางสาวทิพวรรณ
11. แพทย์หญิงชนันณ์ชิฎา
12. นางสาวทัญญา
13. นายเอกพงศ์
14. นางสาวยุมัยรีณี
15. นายอนิรุต
16. นางเจะปาตีหม๊ะ
17. นางสุพัตรา
18. นายนิวัฒน์

ช่วยธรรมรัตน์
พึ่งรัศมี
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน์
บัวสิน
แก้วเมือง
กุลอุบล
เกปัน
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
วงศ์พรต

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปัตตานี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปัตตานี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
หัวหน้าพยาบาล
ประธานองค์กรแพทย์
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิ
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานทันกรรม
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
(แทน) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นส.ปัทมา
3. นางสาวกัญญา
4. นายอัซมี
5. นางจินดารัตน์
6. นางสาวเก็จกนก
7. นายอภิเชษฐ์
8. นางภัทรภรณ์
9. นายฉลอง
10. นายนิเวต
11. นายทนงศักดิ์

กุกุทพันธ์
ลัพธวรรณ
สุขะนันท์
ยูโซะ
แดงเพ็ง
แก่นบุญ
โกตัน
แก้วขาว
มีสงค์
บุญญโส
สุไลมาน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางรัชนีวรรณ
นางผกาพร
นางสาวแก้วตา
นางสุภาวลัย
นางปูยีเยาะ
นางสุมาลี
นางสาวรวงรัตน์

แก้วประกาศ
ไชยเอียด
ตัมพวิบูลย์
สุวิทยารัตน์
ซาเม็ง
คงสันพรต
สุหรรษา

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทย์อรุณ
ประเสริฐสุข
2. แพทย์หญิงฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ์

3. นายแพทย์สุชาติ

ศุภธราธาร

4. นายแพทย์รุซตา

สาและ

5. นายแพทย์พรชัย
6. นายแพทย์พรสวัสดิ์
7. นายแพทย์อัสมาน
8. นายแพทย์พิสรรค์

ประเสริฐวชิรากุล
สุวรรณวงศ์
อาลี
ก้องกิจกุล

9. แพทย์หญิงดาราวรรณ
10. แพทย์หญิงศิริพร
11. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์
12. แพทย์หญิงละออพรรณ

สิรินนพคุณ
รังสิเวค
ศิลาลาย
สาและ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท์
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานพัสดุ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
ผช. ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยใน
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชฯ
วางแผนครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
ผอก.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อานวยการโรงพยาบาลปัตตานี
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีประจาเดือน กรกฎาคม 2560 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้.เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน- 12 กรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมทั้งใน
และนออกโรงพยาบาล ดังนี้
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ลา
หน่วยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
1 ทีมงานช่าง
2

ทีมงานช่าง

3

ฝ่ายการพยาบาล

4

ฝ่ายการพยาบาล

5

ฝ่ายการพยาบาล

6

กลุ่มงานสุขศึกษา

7

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

8

ทีมงานช่างและฝ่าย
บริหาร

9

กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม,
เวชกรรมฟื้นฟู
10 ห้องผ่าตัด

รายการ

สถานที่

ติดตั้งระบบน้าที่ผ่านการบาบัดมาใช้
โรงพยาบาลปัตตานี
รดน้าต้นไม้
คณะกรรมการประเมินโรงพยาบาล
โรงพยาบาลปัตตานี
สถานที่ทางาน
น่าอยู่น่าทางาน
- ดูระบบบาบัดน้าเสีย
- สภาพแวดล้อม รพ.
- ระบบไฟฟ้าสารอง
จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพ
ห้องประชุมไทรงาม
บุคลากรทางการพยาบาล ในการ
สร้างงานวิจัยจากงานประจา
วิทยากร
โดย ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ และ
คณะ กลุม่ เป้าหมาย คือพยาบาล
จานวน 42 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
ห้องประชุมไทรงาม
การพยาบาล การนิเทศทางการ
และห้องประชุมราชาวดี
พยาบาลและบันทึกทางการ
พยาบาล กลุม่ เป้าหมาย พยาบาล
รพ.ชุมชน และ
รพ.ปัตตานี จานวน 80คน
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ (Km)
รุ่นที่ ๑ หน่วยงานสนับสนุน และ
รุ่น 2 หน่วยงานด้านคลินิก
ห้องประชุมราชาวดี
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าทีร่ พ.ปัตตานี
ประชุม ไทรงามคะ
รุ่นละ 50 คน
จัดเตรียมอาหารแจกจ่ายให้กับผูล้ ะ
กลุ่มงานสุขศึกษา
ศีลอด ในเดือนรอมฎอน จานวน
175 ชุด
จัดสอบเทียบเครื่องมือ โดย
ห้องประชุมชลาลัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ล้างระบบท่อระบายน้ารอบอาคาร
โรงพยาบาลปัตตานี
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
และขยะในระบบระบายน้า
มอบรถเข็นให้คนพิการเขต
ห้องเวชกรรมฟืน้ ฟู
ต.สะบารัง จานวน 4 ราย เดือนมิย
60
จัดประชุม การควบคุมการ
ห้องผ่าตัด
แพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด
วิทยากร โดย คุนชนิสรา และคุณ
เพ็ญแข

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

๑๙ มิ.ย. ๒๕60

ครั้งที่ ๑ 30 พ.ค. ๖0
ครั้งที่ ๒ 12 มิ.ย. 60
ครั้งที่ ๓ 20 มิ.ย. 60

5 ,6-7 และ
22-23 มิถุนายน 60

20 มิถุนายน 60
21 มิถุนายน 60
๒๒ มิ.ย. 60
27 - 30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 6๐
มิ.ย.60
1 ก.ค. 60

ส่ง
รูป

หมาย
เหตุ
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ลา
หน่วยงาน
ดับ
11 กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม
12 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
13 กลุ่มงานสุขศึกษา
14 โรงพยาบาลปัตตานี

15 กลุ่มงานสุขศึกษา

16 กลุ่มงานสุขศึกษา

รายการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2560
รับการประเมินจากสภา lab
จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
เต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ
ร่วมจัดรายการวิทยุ
รายการ “ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ กับ
รพ.ปัตตานี”
ทางสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน
คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ MHz
และ ๙๖.๒๕ MHz
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๑.โครงการAnti fat season 2
มีทั้งหมด ๑๕ ทีม
- Healthy Pharmacy Ready
Slim
- ตะมุตะมิ
- เวชกรรมสังคมสเลนเดอร์แมน
- ได้หมดถ้าสดชื่น
- นางคว้าลั้ลลา
- Pretty healthy :
สวยสุขภาพดี
- ระเบิดไขมัน
- ไอ แอม OK
- ปลาการ์ตูน
- จริงจัง
- Wake Up
- M power
- Adventure
- อินเทรนด์
- ฟิตแอนด์เฟิร์ม
๒. ผ่าตัดตาต้อกระจก
3. ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา
ขอเชิญ จนท. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
และ จนท.ที่สนใจ ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

สถานที่
ห้องมิตรภาพบาบัด

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
3 ก.ค. – 31 ส.ค. 60

ห้องประชุมเวชกรรม
สังคม
ลานใต้ต้นไทร

7 ก.ค. 60

สถานีวิทยุ
มีเดียสลาตัน

ทุกวันพุธ
เวลา ๑๕.๐๐ –
๑๖.๐๐ น

ทุกวันพุธ

เสียงตามสาย

สถานีวิทยุ
ห้องประชุมไทรงาน

๑๔ ก.ค. ๖๐

ส่ง
รูป

หมาย
เหตุ
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ลา
หน่วยงาน
ดับ
ในโรงพยาบาล
17 สหกรณ์ออมทรัพย์

ลา
หน่วยงาน
ดับ
นอกโรงพยาบาล
18 ชมรมพุทธศาสน์

19 กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม
ร่วมกับสหวิชาชีพ
20 คลินิกมณีเวช

21 กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม
22 โรงพยาบาลปัตตานี
23 โรงพยาบาลปัตตานี
24 เวชกรรมสังคม

รายการ

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ปัตตานี จัดโครงการ "ดอกไม้จันทน์
ทาจากใจ ถวายพ่อหลวง" ร่วมกับ
โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อร่วมแสดง
ความอาลัย และน้อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ในหลวง รัชกาลที่
๙ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์
กศน. เมืองปัตตานี สอนวิธกี ารทา
โดยมีเป้าหมาย ทาดอกไม้จันทน์
999 ดอก เมื่อครบตามกาหนด จะ
มอบให้กับวัดตานีนรสโมสร ในนาม
รพ.ปน. ปลายเดือน ก.ค.นี้

ห้องประชุมชลาลัยห้อง
ประชุมอายุรฉัฐ

ขยายเวลาจนเดือน
มิ.ย.

รายการ

สถานที่

จัดโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไหว้พระ ๙ วัด กลุ่มเป้าหมาย จนท.
รพ.และจิตอาสา จานวน
๕๐ คน
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีเ่ พื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที9่

จ.พัทลุง และ
จ.นครศรีธรรมราช

๑๗ - ๑8 มิ.ย. 60

ศาลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว
ชุมชน
หัวตลาด
ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม
กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จ.
ปราจีนบุรี

28 มิ.ย. 60

๕ ชุมชน

มิ.ย, ก.ค. 60

สนามกีฬากลาง จ.
ปัตตานี

26 มิ.ย. ถึง
7 ก.ค. 60

คุณผ่องใส ตัณติวิชญวานิช
เป็นวิทยากรร่วมกับกรมอนามัย
ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สุขภาพบุคคลากรกรมอนามัย
ร่วมรณรงค์ครอบครัวสดใส แม่ลูก
ปลอดภัย ควรใส่ใจรีบฝากครรภ์
5 ชุมชน เขตรับผิดชอบ
รพ.ปัตตานี.
ร่วมกับทีม สสจ. ปัตตานี
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และ
หน่วยปฐมพยาบาล ในงานกาชาด
ท่าน ผอ. และ จนท. รพ.ปัตตานี
ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันใน
ร้านนาวากาชาด
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่
ขาดการตรวจเท้า/ตรวจตาประจาปี

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

28 - 29
มิ.ย. 60

สนามกีฬากลาง
จ. ปัตตานี
ชุมชนปะการอ
หลังแขวง และ
สะบารัง

21 มิ.ย. และ
28 มิ.ย. ๖๐

ส่ง
รูป

หมาย
เหตุ

ส่งรูป หมายเหตุ
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ลา
หน่วยงาน
ดับ
25 กลุ่มงานเภสัชกรรม

รายการ

สถานที่

ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
ในงานมหกรรมคุณภาพ
จังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย คือ
บุคลากรสาธารณสุข รพท, รพช,
รพ.สต.

ณ โรงแรมซีเอส

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม
4 - 5 ก.ค. 60

ส่งรูป หมายเหตุ

2. กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล ประจาเดือน มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
ลา
หน่วยงาน
ดับ
1 คุณนุชนารถ, คุณเจ๊ะมาเรียม,
คุณธาสินี
2 นพ.สุชาติ ศุภธราธาร
3

คุณรัชนีวรรณ, คุณสิรินธร

4

คุณบุญธรรม

5.

คุณสิริธร

6.

คุณนงลักษณ์, คุณภาวิณี

7.

ทพ.เมธิกา

8.

คุณกษิเดช, คุณมูฮาหมัดโซเฟีย
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คุณธีรพงค์

10 คุณยุพดี,

รายการ
งานวิจัย R2R รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 โครงการ
สนับสนุนงานพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
การลดการเจ็บป่วยทางด้านหัวใจและ
หลอดเลือด งาน Service Plan สาขา
หัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 12
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ ของหน่วยงานโดยให้ถูกต้องตาม
หลักสารบรรณของกระทรวง
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ตามหลักฐานเชิง
ประจัก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นเวที
วิชาการ
ระบบการส่งต่อผูป้ ่วย การส่งต่อผูป้ ่วย
ถูกต้องรวดเร็ว รักษาได้ทันเวลา และ
ถูกต้อง เป็นการแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่มี
ความคลาดเคลื่อน
วิชาการคลอดมาตรฐาน โดยโรงพยาบาล
ทุกแห่งมีการคลอดมาตรฐานอย่างไรบ้าง
ทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ จากคณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ มอ.หาดใหญ่เข้ารับการ
อบรมระยะสั้น 4 เดือน
การอบรมเพิ่มพูนความรูแ้ ก่พยาบาลห้อง
ผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย และการผ่าตัด
กระดูกจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้า
มาช่วย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
วิชาการเทคนิคการแพทย์ปี 2560
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์
สามารถปฏิบัติงานได้ทันสมัย วิธีการใหม่
และการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
อบรม ผบต. เป็นหลักสูตรที่ก้าวสูผ่ ู้ที่จะ
ก้าวมาเป็นหัวหน้างาน มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี มี
ความอดทน

สถานที่

ว.ด.ป.
ที่จัดกิจกรรม

กรุงเทพฯ
สงขลา
กระบี่
ม.เชียงใหม่
สงขลา

13 มิย.60

กรุงเทพ

18-21 มิย.60

มอ.หาดใหญ่

19-23 มิย.60

รพ.เลิดสิน

กรุงเทพฯ

สุราษฎร์ธานี

ส่งรูป หมายเหตุ
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ลา
หน่วยงาน
ดับ
11 คุณภัทรภร์
เงินบริจาค
12 คุณศุภลักษณ์ รัตนอุดม
13 บุคคลที่น่าชื่นชม
คุณพจนี หล้าหวา

รายการ

สถานที่

อบรม ผบต. เป็นหลักสูตรที่ก้าวสูผ่ ู้ที่จะ เพชรบุรี
ก้าวมาเป็นหัวหน้างาน มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี มี
ความอดทน และต้องทาทุกกิจกรรม

ว.ด.ป.
ส่งรูป หมายเหตุ
ที่จัดกิจกรรม
19 มิย.-7 กค.60

บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จานวน 1
เครื่อง ราคา 320,000 บาท มอบให้
รพ.ปัตตานี เพื่อใช้บริการผู้ป่วย
คุณพจนี หล้าหวา พยาบาลวิชาชีพ
ประจาหอผู้ป่วยกุมาร ขณะไปส่งต่อผู้ป่วย
ขณะกลับมาจากส่งต่อผู้ป่วย เวลา
ประมาณ19.30 น. วันที่ 16 มิย.60 ไป
ช่วยผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ส่งต่อยัง
ทันท่วงที

สรุป ประมาณค่า ใช้ จ่ า ยการประชุม/อบรม/สัมมนา บุ ค ลากรโรงพยาบาลปัต ตานี ประจาเดือ น
มิถุนายน 2560
จานวนประชุม/อบรม
103 เรื่อง
-เชิญ
145 ราย
-คาสั่ง
ราย
-สมัคร
ราย
รวม
145 ราย
จานวนเงินค่าใช้จ่าย (เงินบารุงโรงพยาบาลปัตตานี) 285,362.60บาท/45 ราย
-จานวนเงินค่าใช้จ่าย (ผู้จัด/พิเศษ)
/ - ราย
-จานวนที่รอดาเนินการส่งเบิก
58 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนต้องจา
-วิสัยทัศน์
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
-พันธกิจ
เป็นโรงพยาบาลให้บริการสุขภาพ ด้านการส่งเสริมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟู สภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-ค่านิยม
บริการด้วยหัวใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสาคัญ งานประจาได้มาตรฐาน
-อัตลักษณ์
รพ.ปัตตานี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีน้าใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
2. หน้าที่ของผู้บริหาร คือผู้บริหารมี่หน้าที่รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ใครก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีหน้าที่กากับ ติดตาม และสร้างวิสัยทัศน์
ผู้บริหารต้องรับทราบปัญหาและคอยช่วยแก้ไข โดยการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Mx) และการสร้างนวตกรรม
(Innovation) ไม่จาเป็นต้องทาแบบเดิมทุกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนได้ต้องยึดตามระเบียบ
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3. ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
-M = Mastery เป็นการพัฒนาตนเอง คือมีความยับยั้งชั่งใจ อะไรที่ไม่ใช่ของรา อย่าเอามาเป็นของรา
-O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ ใช้ปัญญาช่วยกันคิดสิ่งใหม่ๆ
-P = People Centered Approach ทุกอย่างที่ทาต้องทาเพื่อคน และใส่ใจประชาชน โดยถามตัวเอง
ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร
-H = Humility การอ่อนน้อมถ่อมตน คือไม่ใช่ไปสั่งประชาชนให้ทา แต่ควรคิดว่าจะไปกระทากิจกรรม
ใดๆ นั้น เขเหมือนญาติของเรา และคิดบวก มองอุปสรรคให้เป็นโอกาส
โดยขมีจดุ เน้นการทางานคือ Participations Partnership หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เข้มแข็งจาก
ข้างใน การปฏิรูปโดยเน้นการสร้างสิ่งใหม่ และทุกโรงพยาบาล ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกันพัฒนา และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ 5 ประเด็น คือ DHB., PCC., กองทุนอื่นนอกจาก UC ต้องสนับสนุน PCC., ดูแลแพทย์สาขาที่ขาดแคลน เช่น
FM, EP, ระบาทวิทยา เขตสุขภาพพิเศษ ได้แก่ ชายแดน เกาะ และ EEC.
4. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปัตตานีโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดแถลงข่าวเรื่องการ
สนับสนุนการร่างพระรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพปี 2560 มีประเด็นหลัก ๑๔ ประเด็น คือ
1. การจ่ายเงินให้ หน่วยงานฯที่ไม่มีสิทธิตาม กม.
2. กรอบการใช้เงินกองทุน
3. การจ่ายเงินโดยตรงแก่บุคคล
4. เงินจากการบริการฯ ให้ใช้ได้ตามระเบียบฯเงินบารุง
5. นิยามบริการสาธารณสุข
6. เงิน ม.41 ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ + ยกเลิกไล่เบี้ย
7. เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ
8. ระบบฯครอบคลุม ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย
9. การร่วมจ่ายค่าบริการ
10. การสนับสนุน ยา/เวชภัณฑ์/เครื่องมือ
11. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
12. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานขอบกระทรวงสาธารณสุข
13. ยกเลิก ม.46(2) ค่าใช้จ่าย... รวมเงินเดือนและค่าตอบแทน
14. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๐ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขมี ๒ ประเด็น คือการ
จ่ายเงินให้หน่วยงานที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และการจ่ายเงินให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงาน ที่ไม่ใช่สถานบริการ คือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ขอให้เพิ่มเป็นหน่วยงานที่รับเงินได้ และเดิมคานิยามที่ว่า
ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง เปลี่ยนเป็นให้บริการผู้ป่วย ตัดคาว่าโดยตรงออก
๕. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพให้เพิ่มส่วนของสานักงานหลักประกันสุขภาพเข้าไปด้วย โดยดือน
เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานต่างๆ คือตัวแทนโรงพยาบาล ชุมชน สสอ. และผู้ประชุมเข้าร่วมไปด้วย และให้ตัด
ค่าใช้จ่ายรายหัวให้รวมกับเงินเดือนและค่าตอบแทนออก ใช้คาว่าไม่รวมแทน ปัจจุบันค่าใช้จ่ายรายหัวได้รับ ๓,๐๒๘.๙๘
บาท/คน ซึ่งรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ เข้าไปด้วย สาหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่คิดเป็นร้อย
ละ ๖๕ ของเงินจานวนนี้ เหลือเฉลี่ยให้ประชาชนร้อยละ ๓๕ ตัดหมดเหลือไปถึงประชาชน เพียง ๕๐๔ บาท/คน
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๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
-คาขวัญการทางาน “ทาดีวันนี้ เพื่อปัตตานีของเรา” ทุกคนที่เป็นชาวปัตตานีทางานทุกอย่างด้วยความ
ตั้งใจ จริงใจ โปร่งใส และรวดเร็ว แบบบูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วน One ปัตตานี โดยเน้นประชาชนเป็นหลักเสมอ
เพื่อประโยชน์มวลชล ประโยชน์ราชการ และหัวหน้าต้องมีหน้าที่ดูแลคุณภพงาน สอนลูกน้องให้เป็น
-ขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยงานกาชาด ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
-เป้าหมายการทางานทุกงานของส่วนราชการ คือ ความสุข ทุกคนมีความสุข โดยเฉพาะประชาชน มี
สาระ ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีการจับจ่ายใช้สอย
-ทีมปัตตานีไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน ทุกคนต้องทางานตามตาแหน่งและหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
๗. โรงพยาบาลปัตตานี
- ประชุมกรรมการบริหารเลื่อนมาเป็นเวลา ๑๓.๐๐ น. และทุกคนที่มีการนาเสนอข้อมูลในทีประชุมต้อง
ส่งที่เลขาก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. ของทุกเดือน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/2560 เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2560
ตามที่ โรงพยาบาลปั ต ตานี ได้ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาลปั ตตานี ครั้งที่ ๖/2560
ประจาเดือน มิถุนายน 2560 เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน 2560 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกล่าว ไม่มีผู้แก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ณ ๓๐ มิถุนายน560
เงินฝากธนาคารเงินบารุง ณ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๒๗,๑๐๐,๗๕๔.๑๓

บวก ลูกหนี้ค่ารักษาฯ เบิกต้นสังกัด
ลูกหนี้ ค่ารักษาฯ UC รพช. (คาดว่าจะได้รับโอน 50%)

1,๘๒๑,๖๔๔.00
๑๑,๕๕๘,๓๐๑.00

ลูกหนี้ ค่ารักษาฯ UC ใน Cup (รับโอนสปสช มิย.60

๒๒,๘๑๖,๑๐๕.๐๐

ลูกหนี้ค่ารักษาฯ ประกันสังคม
ลูกหนี้ค่ารักษาฯ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP

18,117,999.16
๗,๐๒๒,๒๒๕.๐๐

ลูกหนี้ค่ารักษาฯ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

๗,๔๒๑,๘๗๓.๔๔

ลูกหนี้ค่ารักษาฯ จ่ายตรง อปท OP
ลูกหนี้ค่ารักษาฯ จ่ายตรง อปท IP

๑,๖๒๔,๐๐๕.00
1,๘๑๐,๙๘๘.๕๖

ลูกหนี้ค่ารักษาฯ พรบ.

๑,๒๑๓,๖๖๗.๐๐

ลูกหนี้อื่น ๆ

3,615,245.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๗๗,๐๒๓,๐๕๓.๖๑
๒๐๔,๑๒๓,๘๐๗.๗๔
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สินทรัพย์หมุนเวียนยกมา

๑๗๗,๕๖๗,๗๓๒.๑๑

หัก เจ้าหนี้ค่ายา

๔๓,๓๘๑,๐๑๔.๒๔

เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์

๑๒,๔๐๐,๘๗๗.๘๕

เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มิใช่ยา
เจ้าหนี้ทันตกรรม

๔,๕๕๕,๙๙๕.๑๕
๑,๘๘๔,๘๓๗.๔๗

เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์

๑๗,๕๙๔,๑๔๙.๒๐

เจ้าหนี้ค่าวัสดุ
เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาฯ

๕,๕๕๒,๔๒๒.๘๕
๓,๓๙๕,๓๑๗.๓๗

เจ้าหนี้ครุภัณฑ์

๗,๐๔๓,๗๕๑.๘๐

เจ้าหนี้ค่ารักษาฯ ตามจ่าย
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน
ค่าตอบแทน ฉ. 10

๒,๘๒๗,๙๓๑.๐๐
๗,๖๓๐,๒๑๑.๕๐
๔,๑๐๘,๒๐๐.๐๐

ค่าตอบแทน ฉ. 11 (มค.60-พค.60) 5 เดือน
ค่าตอบแทน ฉ. 12 (ตค.59-พ.ค.60) 8 เดือน
ค่าสาธารณูปโภค

๕,๖๙๙,๖๐๐.๐๐
๗,๒๔๗,๒๕๐.๐๐
๑,๕๓๑,๑๒๐.๐๐

สินทรัพย์หมุนหักหนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ

๑๑๙,๘๕๒,๖๘๘.๔๓

๕๗,๗๑๕,๐๔๓.๖๘

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
Cash Ratio < 0.8
1.62
Current Ratio < 1.5
2.63
Quick Ratio < 1.5
2.29
Networking Capital
241,822,011.ทุนสารองสุทธิ
ผลต่างทางการเงิน (รายได้ไม่รวมงบลงทุน/ค่าเสื่อม) ทางบัญชีเกณฑ์คงค้าง
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
รายได้
๖๙๓,๑๒๘,๖๐๑.๕๐
ค่าใช้จ่าย
95๙,๔๐๒,๙๘๓.๗๔
กาไร/ขาดทุน
๔๓,๗๒๕,๖๑๗.๗๖
เงินบารุงคงเหลือ
๑๒๗,๑๐๐,๗๕๔.๗๓

3.1.2 รายงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ (UC)
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ชาร์ตที่สรุปช้าเกิน 10 วัน ปี 2560
อายุรกรรม
ศัลยกรรม

เดือน
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560

77.34
70.15
81.51

สูติ-นรีเวช

กุมารเวชฯ

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

40.59
34.21
58.21

19.93
17.02
31.54

10.00
6.00
6.90

60.00
54.55
60.00

32.14
35.74
45.31

สรุปการจัดเก็บรายได้เดือนพฤษภาคม 2560
สิทธิ

ยอดค้าง
(เดือน พค..60)

UCผู้ป่วยใน
UCผู้ป่วยนอก
UC ในจังหวัด
ผู้ป่วยนอก
อปท.ผู้ป่วยใน
อปท.ผู้ป่วยนอก
จ่ายตรงผู้ป่วยใน

เรียกเก็บ

๒๙,๔๘๙,๒๒๒.๗๕
๒๖๒,๕๖๓.๗๕
๙,๐๘๖,๙๔๗.๐๐ ๒,๐๒๘,๔๖๙.๐๐
๑,๐๘๔,๓๐๑.๖๘
๘๕๓,๓๒๖.๕๐

๕๕๙,๘๕๒.๐๐
๙๐๕,๕๐๑.๗๕
๕,๓๔๑,๗๖๒.๐๐

จ่ายตรงผู้ป่วยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือน
มิถุนายน 2560

๕,๕๘๖,๓๗๐.๐๐ ๗,๐๑๒,๙๑๕.๐๐
๗๔๘,๕๖๑.๐๐ ๑,๒๔๑,๘๐๕.๐๐
๒,๒๙๙,๗๗๐.๐๐
๓๖๑,๑๑๘.๐๐
๑๙,๖๕๙,๒๗๖.๑๘ ๔๗,๒๐๓,๒๐๙.๒๕

ชดเชย
๒๐,๒๑๗,๙๐๘.๔๓
๒๒,๕๒๓.๐๐
๑,๕๓๒,๐๕๙.๐๐

ส่วนต่าง

คงค้าง

-๙,๒๑๗,๓๑๔.๓๒
-๓๐,๐๓๑.๗๕
๙,๕๘๓,๓๕๗.๐๐

๔๘๐,๕๐๕.๗๔
-๗๙,๓๔๖.๒๖
๑๓๔,๘๒๓.๐๐
๔,๒๔๔,๑๘๗.๐๓
(หักล่าช้า ๕% -๑,๐๙๗,๕๗๔.๙๗
=-๑๘,๗๑๕.๘๔/๒๙ ราย)
๕,๕๘๖,๒๗๐.๐๐
๑,๓๕๓,๙๔๗.๐๐
๖๕๙,๘๘๑.๐๐
๓๔,๔๙๖,๒๑๓.๐๐ -๑๐,๔๒๔,๒๖๗.๒๐

๑,๕๖๔,๘๐๗.๔๒
๑,๖๒๔,๐๐๕.๒๕
๔,๒๔๔,๑๘๔.๐๓
๗,๐๑๒,๙๑๕,๐๐
๖๓๖,๔๑๙.๐๐
๒,๐๐๑,๐๐๗.๐๐
๒๖,๖๖๖,๖๙๗.๗๐

เปรียบเทียบส่วนต่างแต่ละสิทธิ
เดือน
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน ๒๕๖๐

UC

จ่ายตรง

อปท.

-5,315.23
-4,003.77
-๔,๗๓๖.๕๔

-3,255.23
-3,629.30
-๕,๐๕๓.๖๒

-1,740.76
4,139.98
-๒,๒๖๗.๐๔

สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยนอกปี 2560 ไม่ผ่านกรตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน ๒๕๖๐

รายการทีส่ ่ง
(ราย)
8,168
6,037
๗,๖๑๕

3.2 ข้อมูลติด C
ลาดับ รหัส
1
2
3
4

9L
94
69
66

ติด C ครั้งที่แล้ว
1,790
1,017
๘๙๒

รายการ

รหัสยาไม่ Update
ไม่ระบุวิธีการใช้ยา
หมวดค่าบริการทางการพยบาลส่งผิดปกติ
รายการยาที่ต้องชาระ ไม่มีการชาระเงิน

ติด C
เดือนนี้
142
133
๑๒๐

แก้ไขแล้ว

คงเหลือติด C

915
258
๓๙๐

1,017
892
๖๒๒

มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๐
3๓
2
๔

12

5
7
8
9

99
57
9P

ไม่พบรหัสยาในรายการยาที่ รพ.แจ้งไว้
ส่งเบิกค่ารักษาซ้าซ้อนกับการฟอกเลือด
ยาและเวชภัณฑ์ใส่ผดิ หมวด
อื่นๆ
รวม

๒๙
๓
๑๗
๔
1๒๐

3.3 รายงานแผนยุทธศาสตร์
3.3.1 ปัญหาการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบเงินบารุงและค่าเสื่อม
ขณะนี้ต้องชะลอการดาเนินการจัดซื้อทุกรายการ เนื่องจากจังหวัดปัตตานีให้ดาเนินการทบทวน สเปค
และราคากลางใหม่ (สเปคของโรงพยาบาลปัตตานีไม่มีปัญหา) โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานีรายงานผลการ
ประชุมทบทวนสเปค เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดปัตตานีดาเนินการ ทาสเปค
โดยสังเขปทุกรายการ ขึ้นเวปเสปค
3.3.๒ แผนปีงบประมาณ 2559
ค่าเสื่อมระดับจังหวัด 10% 6 ล้าน โรงพยาบาลปัตตานี รวม 3,000,000 บาท
การดาเนินการ
ที่ ชื่อหน่วยบริการ รายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ
จานวน ราคา/หน่วย ราคารวม
ณ พค60
1 ก.ศัลยกรรม
เครื่องช่วยหายใจชนิดวัดด้วย
2
วิธี ebiding
ปริมาตรและความดัน
800,000 1,600,000
ลงประกาศ
(Respirator)
ชะลอ
2 หอผู้ป่วย
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ 5 280,000 1,400,000
อายุรกรรม 1-2 และสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ระดับกลาง*
3.3.๓ ค่าเสื่อมปี 2560 (90%) ชะลอ
โรงพยาบาลปัตตานี : ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ เงิน 14,093,022.99 บาท
ลาดับ หน่วยงาน
รายการ
จานวน
รวมเงิน
1 ตึกศอ.
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
1
330,000.00
2

ผ่าตัด

3
4

เครื่องจี้ตัดไฟฟ้า

1

500,000.00

ธนาคารเลือด ตู้เก็บเกร็ดเลือดเขย่าอัตโนมัติ 9 มีค60

1

520,000.00

จักษุ

1

2,580,000.00

จานวน
1

รวมเงิน
2,500,000.00

1

1,820,000.00

เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phaco)

ลาดับ หน่วยงาน
รายการ
5 จ่ายกลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรง
สี่เหลี่ยม
ชนิด 1 ประตู
6 ห้องคลอด เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง
(24มค60) 2 หัวตรวจ
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7

บริหาร

เครื่องกาเนิดไอน้า 100 แรงม้า

1

3,853,022.99

8

โภชนศาสตร์ เครื่องล้างจานระบบสายพานลาเลียงขนาดใหญ่ (6มีค.60) 1

650,000.00

๙

๑

๘๒๐,๐๐๐.๐๐

1

520,000.00

ไอซียูอายุร เครื่องช่วยหายใจชนิดวัดด้วยปริมาตรและความดัน (๑๓
มีค.๖๐)
๑๐ ธนาคารเลือด ตู้เก็บเกร็ดเลือดเขย่าอัตโนมัติ 9 มีค60

รายการที่ ๙,๑๐ แทนเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๐ (๙๐%)
เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์เย๊ก ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
3.3.4 สปสช.เขตอนุมัติ งบค่าเสื่อม ทดแทนรายการที่ต่ากว่าปี 2558 ลงไป ที่ยังไม่ดาเนินการแล้วเสร็จ
งบ 10,350,000 บาท (จานวน 14 รายการ) ชะลอ
ที่
1

หน่วยงาน
ศญ

รายการ
จานวน
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 1

ราคา
280,000

รวม
280,000

2

ไต

เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง

1

280,000

280,000

3
4
5
6
7
8
9
10

NICU
ก.เวชกรรมฟื้นฟู
ก.เวชกรรมฟื้นฟู
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ศัลยกรรม

1
1
1
5
1
2
1
1

700,000
150,000
375,000
16,000
25,000
460,000
200,000
3,090,000

700,000
150,000
375,000
80,000
25,000
920,000
200,000
3,090,000

11
12
13

บริหาร
บริหาร
ก.ศัลย์ออร์โธฯ

เครื่องช่วยหายใจสาหรับทารกแรกเกิด
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
เครื่องขูดหินน้าลาย
เครื่องฉายแสงอุดฟัน
ยูนิตทาฟัน
เครื่องเอกซเรย์ฟันติดผนัง
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลาไส้เล็กส่วนต้น
ลาไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดีทัศน์ (Colonoscope)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
ระบบลิฟท์
เครื่องตัดเฝือกด้วยไฟฟ้าพร้อมเครือ่ งดูดฝุ่น

1
1
1

600,000
1,200,000
180,000

600,000
1,200,000
180,000
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จ่ายกลาง

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์
100 % แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร

1

2,270,000

2,270,000

พัสดุ: แต่งตั้งกรรมการ กาหนดสเปค ใช้วิธี...........???.......

3.3.5 สรุปแผนเงินบารุงปี 2560(ครุภัณฑ์ราคาหน่วยมากกว่าแสน) งบรวม ๑๒,๙๓๕,๗๐๐ บาท
๑) รายการครุภัณฑ์ยกมาจากปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๒ รายการ งบ ๖,๘๕๕,๗๐๐ บาท
มีนาคม 2560 เสร็จ 8/24 รายการ=33%
คิดยอดเงิน 2,419,500
ร้อยละ ๓๕.๒๙
เมษายน 2560 เสร็จเพิ่ม 3 รายการ รวม 11 =๕๐% คิดยอดเงิน 3,299,500
ร้อยละ ๔๘.๑๓
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเพิ่ม ๒ รายการ รวม ๑๓ =๕๙.๑๐% คิดยอดเงิน ๔,๒๔๙,๕๐๐
ร้อยละ ๖๑.๙๘
มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเพิ่ม ๑ รายการ รวม ๑๔ =๖๓.๖๔% คิดยอดเงิน ๔,๕๗๙,๕๐๐
ร้อยละ ๖๑.๙๘
มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ๑ รายการ (๓) ก้าวหน้า ๔ รายการ (๑,๒,๘,๑๙)
๒) รายการครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ =๗ รายการ งบ ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท
มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ๐ รายการ (-) ก้าวหน้า ๗ รายการ
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๓) รายการครุภัณฑ์ปรับแผนเงินบารุงปี ๒๕๖๐ =๓ รายการ งบ ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท
มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ๐ รายการ (-) ก้าวหน้า ๓ รายการ
3.3.๖ ครุภัณฑ์เงินบารุง ปี ๒๕๖๐ (ยกมาจากปี ๒๕๕๙) จานนวน ๒๒ รายการ
มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ๑ รายการ (๓) ก้าวหน้า ๔ รายการ (๑,๒,๘,๑๙)
๑) ครุภัณฑ์เงินบารุง ปี ๒๕๖๐ (ยกมาจากปี ๒๕๕๙) จานนวน ๒๒ รายการ
ลา
รายการยกมาจากปี 2559
ดับ
1 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง
2 หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น
ความถี่สูง (Utrasound probe)
3 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค
4
5
6

พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
ชุดสว่านสาหรับผ่าตัดกระดูก
ขนาดเล็ก (Mini air drill)
เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการ
แผ่รังสี (Radiant warmer)
เครื่องวัดสัญญาณชีพและติดตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดเคลื่อนที่
(เฉพาะทารกและเด็กเล็ก)
เครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์อตั โนมัติ
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา
ตู้ดูดไอและกลิ่นสารเคมี
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก

7
8
9
10
11 เตียงผู้ป่วยสาหรับไอซียูปรับด้วย

อช.๑

จานวน
ที่ขอ
2

วิสัญญี

1

500,000

500,000 เสนอขอซื้อขอจ้าง

ไอซียูศลั ย์

1

330,000

330,000 แล้วเสร็จ

ผ่าตัด

1

730,000

730,000 แล้วเสร็จ

ห้องคลอด,
วิสัญญี
ไอซียูเด็ก

2

161,000

322,000 แล้วเสร็จ

2

200,000

400,000 แล้วเสร็จ

เซลวิทยา
พยาธิวิทยา
เซลวิทยา
อญ
ไอซียูศลั ย์

1
2
1
2
3

480,000
55,000
233,200
40,000
110,000

480,000 แล้วเสร็จ
110,000 รอทาสัญญา
233,200 รอใบเสนอราคา
80,000 รอใบเสนอราคา
330,000 รอส่งมอบ

ผ่าตัด

1

270,000

270,000 แล้วเสร็จ

หน่วยงาน

ราคา
ขั้นตอนพัสดุ
ต่อหน่วย รวมเงิน
280,000 560,000 เปิดซอง ๒๙ มิย.๖๐

ไฟฟ้าชนิด 4 มอเตอร์

12 โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า
60,000 ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น
ลา
รายการยกมาจากปี 2559
ดับ
13 เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE)
14 เครื่องกรอกระดูกและฟัน
15 ชุดจ่ายไนตรัสสารอง
16 ชุดจ่ายออกซิเจนสารอง
17 เครื่องทาอากาศแห้ง
18 เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติแบบมีจอ
19 เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
20 สายต่อเครื่องระบบไฟฟ้าของเครือ่ ง

หน่วยงาน
OPD EENT
ทันตกรรม
ศูนย์เครื่องมือ
ศูนย์เครื่องมือ
ศูนย์เครื่องมือ
อุบัติเหตุ
อาชีวเวชกรรม
ผ่าตัด

จานวน
ที่ขอ
1
1
1
1
1
1
1
1

ราคา
ขั้นตอนพัสดุ
ต่อหน่วย รวมเงิน
310,000 310,000 แล้วเสร็จ
150,000 150,000 รอส่งมอบ
250,000 250,000 รอส่งมอบ
250,000 250,000 รอส่งมอบ
160,000 160,000 รอส่งมอบ
220,000 220,000 แล้วเสร็จ
233,000 233,000 รอใบเสนอราคา
120,000 120,000 แล้วเสร็จ
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เจาะกระดูกทรวงอกและกะโหลกศีรษะ

21 ด้ามจับหัวดูดเลนส์
22 เครือ่ งวัดความยาวลูกตาคลื่นความถี่สูง

ผ่าตัด
OPD ตา

2
1

133,750
250,000

267,500 ยกเลิก
250,000 แล้วเสร็จ

๒) รายการครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ =๗ รายการ งบ ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท
มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ๐ รายการ (-) ก้าวหน้า ๗ รายการ
ที่ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๒๕๖๐

หน่วยงาน

จานวน

ต่อหน่วย รวมเงิน

ขั้นตอนพัสดุ

1 เครื่องช่วยหายใจชนิดวัดด้วยปริมาตรและแรงดัน
พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง

ก.ศัลยฯ (ศช)

1

550,000

550,000 รอทาสัญญา

๒ เครื่องดึงสกรู Trauema Sorwer Extractor

ห้องผ่าตัด
(ออร์โธฯ)
ห้องผ่าตัด (URO)

1

340,000

1

2๕0,000

340,000 รายงานสเปคและ
เอกสารยื่นเสนอราคา
2๕0,000 เสนอขอซื้อ/ขอจ้าง

๓ เครื่องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะชนิดแข็ง

๔ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ก.รังสีวิทยา
ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 ล้านฟิกเซล ชนิดจอคู่ : ใส่งบ
ลงทุน61 ที่เขตเพิ่ม 8ล.) สรุปให้ใช้เงินบารุง1ตัว ปี
60
๕ เครื่องผลิตน้า RO ชนิดเคลื่อนที่
ไตเทียม

1

1,000,000 1,000,000 พิมพ์สเปค

1

300,000

300,000 รายงานสเปคและ
เอกสารยื่นเสนอราคา

ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์
๖ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ขนาด 10 แรงม้า

อิเลคฯ

2

300,000

600,000 รายงานสเปค

๗ เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบลิฟท์

บริหาร

1

650,000

650,000 แก้ไขสเปค

๓) รายการครุภัณฑ์ปรับแผนเงินบารุงปี ๒๕๖๐ =๓ รายการ งบ ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท
มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ ๐ รายการ (-) ก้าวหน้า ๓ รายการ
ที่

รายการ

หน่วยงาน

จานวน

ต่อหน่วย รวมเงิน

1 เครื่องฉีดสารึบแสงอัตโนมัติ

ก.รังสี

1

๓50,000

๒ จ้างเหมาบารุงรักษาและซ่อมเครื่องช่วยหายใจ

การพยาบาล

๒๔

๘๕,000

1

๓๐0,000

๓ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไฟเบสิค พร้อมกระตุ้น ห้องคลอด
จังหวะหัวใจภายนอก (Defbrllator)

3.3.6 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เงินบารุง มากกว่าแสน ปี ๒๕๖๐
(ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ๑๔ รายการ เงินรวม ๓,๐๒๓,๗๐๐=…………………% )

ขั้นตอนพัสดุ

๓50,000 รอตรวจรับและทดลอง
ใช้
๒,๐40,000 ไม่มีคเู่ ทียบ พัสดุ
บันทึกรายงานคลัง
๓๐0,000 ทาสเปค
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๑ ปรับปรุงห้องน้าผู้ป่วยรวม และเจ้าหน้าที่ ตึก ศอ

ศอ.

เขียนแบบประเมิน
พัสดุ/คุณนิวัฒน์
ราคาโดยบริหาร
200,000
ส่งพัสดุ
ได้ผรู้ ับจ้าง/รอทาสัญญา

๒ กั้นห้องกระจกพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นห้อง
เจ้าหน้าที่
๓ ก่อสร้างโรงจอดรถ
๔ ติดตั้งหลังคาเหล็กระหว่างอาคารเอกซเรย์กับ อฉ
๕ ปรับปรุงห้องแยกติดเชื้อหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
๖ ซ่อมเพดานห้องน้า 12 ห้อง
๗ ต่อเติมป้อมยาม
๘ ปรับปรุงห้องน้าผู้ป่วย

ศอ.

100,000

บริหาร
บริหาร
ICU 1
ชูเกียรติ
บริหาร
OPD
OPD

2๕0,000 5พค60ทบทวน รายงานราคากลาง
200,000 15พค60 แต่งตั้งกรรมการกาหนดราคา
178,700 10 พค60 เขียนใบส่งซ่อม
120,000 10พค60 ยกเลิก
200,000 ปลาย พค60 ยกเลิก (ซือ้ ตู้คอนเทนเนอร์)
200,000 ส่งพัสดุ ๗กค.60 รอคาสั่ง กก.ราคากลาง
200,000
พค 60
รอคุณนิวฒ
ั น์ประเมินราคา
รอคุณนิวัฒน์ประเมินราคา
200,000
พค60
รอคุณนิวัฒน์ประเมินราคา
400,000
มิย60
รอคุณนิวัฒน์ประเมินราคา
400,000
มิย60
รอคุณนิวัฒน์ประเมินราคา
150,000
มิย60
รอคุณนิวัฒน์ประเมินราคา
100,000
มิย60

ลาดับ

๙
๑๐
1๑
1๒
1๓
1๔

ลาดับ

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 60 มากกว่าแสน

หน่วยงาน

รวมเงิน

ส่งพัสดุ

รอใบเสนอราคา

ทาสีอาคาร- OPD
ทาสีอาคาร- ER
ER
ทาสีอาคาร- มิตรไมตรี (ผ่าตัด)
OR
ทาสีอาคาร- สานสัมพันธ์
ฝ่ายการ
ทาสีอาคาร- ประชาอุทิศ
ปช
ทาสีอาคาร -ศอ.
ศอ.
รายการที่ ๑-๔ พัสดุดาเนินการ, รายการที่ ๖-๗ ยกเลิก, รายการ ๙-๑๔ รอประเมินราคา
รายการที่ ๑๕-๒๙ (๑๕ รายการ) ยกไปดาเนินการต่อในปี ๒๕๖๑ ๓,๖๐๙,๒๐๐ บาท
ราคารวม
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างยกไปปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน ราคาต่อหน่วย

1๕ ปรับปรุงห้องเก็บฟิลม์ เป็นห้องอ่านฟิล์มรังสีแพทย์
1๖ ปรับปรุงห้องเชิดชูเกียรติ คุณชูเกียรติ ปิตเิ จริญกิจ
1๗ บันไดเหล็กระหว่างห้องผ่าตัดชั้น 2 และ ชั้น 3
ภายในตึก พร้อมกระจกอลูมิเนียมครอบปิดบันได

ก.รังสีวิทยา
บริหาร
ห้องผ่าตัด

ลาดับ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างยกไปปี ๒๕๖๑
๑๘ ปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 2 (ติดกับห้องชูเกียรติ)
๑๙ ทาประตูบานเลื่อนอัตโนมัตดิ ้านหน้า
๒๐ ราวสแตนเลสทางเดินเชื่อม

หน่วยงาน ราคาต่อหน่วย
ห้องผ่าตัด
400,000
ER.
180,000
ฝ่ายบริหาร
2,600
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
300,000
200,000
150,000
150,000
350,000

๒๑ พื้น คสล. พร้อมคูระบายน้า 350 ม.
ทาสีอาคาร
๒๒ - มูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
๒๓ - ศัลยกรรม
๒๔ - อาคารเภสัชกรรม
๒๕ - อาคารอเนกประสงค์
๒๖ - อาคารชิดชล

2

150,000
150,000
180,000

พัสดุ/คุณนิวัฒน์

150,000 คุณนิวัฒน์
150,000 ประเมินราคา
180,000 ทุกรายการ
ราคารวม
พัสดุ/คุณนิวัฒน์
400,000
180,000
2,600 ทบทวนใหม่
๔๙๙,๒๐๐
300,000
200,000
150,000
150,000
350,000
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๒๗ - กายภาพ
๒๘ - กลุ่มงานทันตกรรม
๒๙ ป้าย รพ.อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24ชม
ที่
1
2
3
4

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง60
ราคา <100,000 เร่งด่วน
กั้นห้องล้างเครื่องมือ
ทาที่กั้นบันได
หน้าต่างเหล็กดัด (5ห้อง*4บาน)
ปรับปรุงห้อง CAPD

150,000
150,000
200,000

บริหาร
หน่วยงาน

เหตุผลและความจาเป็น

งบ

ผ่าตัด
หอจิตเวช
หอจิตเวช
ไตเทียม

150,000
150,000
200,000

80,000
20,000
50,000

การดาเนินการ

พัสดุดาเนินการ
เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่
รอประเมินราคากลาง
ทุบกระจกออกราคาสูงกว่าแผน รอประเมินราคากลาง
รอประเมินราคากลาง
น้ารั่ว ขยะอุดตัดทาให้ผ้ามีรา

3.3.๗ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบชายแดนใต้)
งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการครุภัณฑ์ (งบชายแดนใต้) ๑๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท (๑๗ มิย.๖๐)
ที่

รายการ

ราคา/หน่วย

จานวน

รวมเงิน

520,000

1

520,000

จักษุ

1,200,000
1,450,000

1
1

1,200,000
1,450,000

จักษุ
ไต

1 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สมั ผัสกระจกตา
2 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจติ อล
3 เครือ่ งฟอกไตแบบต่อเนื่อง

หน่วยงาน

4

เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน

500,000

2

1,000,000 I ไต

5

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

800,000

3

2,400,000

ICU,Neuro, IPD

6 เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร

1,650,000

1

1,650,000

จ่ายกลาง

7 เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม
ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์

2,800,000

1

2,800,000

บริหาร

8 ตู้อบเด็ก

550,000

1

550,000

กุมาร

9 ตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว

500,000

1

500,000

BB

3.3.๘ อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง
เดิมใช้แบบเลขที่ 9916 เป็นอาคาร 3 ชั้นขอเปลี่ยนแปลงแบบ โรงพยาบาลสิชล เลขที่ 10124 ชื่อ
อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ (4 ชั้น) พื้นที่อาคาร 1,482 ตรม. งบประมาณเดิม 34,000,000.- บาท
(พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ )
มติที่ประชุม กรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 11 เมย.60: มอบคุณนิวัฒน์ วัดพื้นที่ว่าแบบใหม่ลงได้
๓.๓.๙ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๙ ชั้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ งบผูกพัน ๔๘๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท รวม ๓๕ งวดงาน ความก้าวหน้า ส่งมอบงวดงานที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ รอส่งมอบงวดที่ ๑๓ วันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และอาจจะส่งมอบงวดงานที่ ๑๔ พร้อมกัน
๓.๓.๑๐ เงินบริจาค
-เงินบริจาค คุณหญิงวรรณา เขริญศิริวัฒนภักดี เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุจากสถานการณ์ รวมเงิน
๖,๐๗๐,๐๐๐ บาท รับมอบวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ที

รายการ

ราคา (บาท)

หมายเหตุ
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1
2
3
4

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิด 2 เฟท
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้อง
พร้อมระบบวิดีทัศน์
เครื่องช่วยหายใจสาหรับ
เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Trauma
Stretcher) 3 เครื่อง*280,000

480,000 ER (ในรถ ambulance 8 คัน มีเครื่องกระตุกหัวใจ
แล้ว 1 เครื่อง )
3,500,000 OR : Laparoscope
850,000 ขยายเตียง intermediate care
ที่ตึกอุบัติเหตุอีก 4 เตียง
(ประสาทศัลยศาสตร์)
840,000 ยังไม่มีอุปกรณ์นี้ใช้ x-ray โดยไม่ตอ้ งย้ายผู้ป่วย

5 ไม้กั้นทางเข้าออก 4 จุด
400,000 บริหาร
-ทาหนังสือขอบริจาคจาก มูลนิธิ “สุวพันธ์ คุปตาสา” เพื่อเปิด Intermediate Care จานวน ๖ เตียง
ณ ตึกอายุรกรรมหญิง จานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Bennett840)
จานวน 1 เครื่อง รวมเงิน 820,000.- บาท
2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump)
จานวน 3 เครื่องๆ ละ 60,000.-บาท รวมเงิน 180,000.- บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับแผนเงินบารุง ปีงบประมาณ 2560 เดือนกรกฎาคม 256๐
ก.สูติกรรม : ตึก นรีเวชกรรม
มีผู้บริจาค (นายพิมล นางวันเพ็ญ วชิราภรณ์)
ซื้อเครื่อง ติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมที่วัดความเข้มข้นของออกซิเจนส่วน
ปลาย จานวน ๑ เครื่อง งบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โอนเงินข้าบัญชีโรงพยาบาลแล้ว ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดาเนินการตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
5.1 ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคาชมเชย ประจาเดือนมิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เนื่องจากปัจจุบัน
นี้มีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการ และความสะอาดของหน่วยงาน และพฤติกรรมการบริการ เป็น
อย่างมาก ขอให้หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนพัฒนาการทางานและกระบวนการ ปรับปรุง แก้ไข การทางานในแต่ละ
หน่วยงาน นาเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน
5.2 การเจ้าหน้าที่
1. แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือ
ว. 482 ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
2. การระงับการจ้าง ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุข ว.1706 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ทุกหน่วยงานระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท และกระทรวงสาธารณสุขปิดระบบการ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ถ้าหากมีคนลาออกจะไม่มีการจ้างใหม่ ส่วนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่รับกันอยู่นั้น เป็นการดาเนินการ
ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560
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5.3 พรส. การตรวจราชการและการนิเทศงานปี งบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ จังหวัดปัตตานี จากเดิม
๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีแจ้งเลื่อนเป็นวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญ
ประธานและเลขา แต่ละสาขาเตรียมนาเสนอ และส่งข้อมูลด่วน
5.4 งานยานพานหะ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ชั้น 1) โรงพยาบาลปัตตานีได้ทาประกันภัยรถยนต์
ของโรงพยาบาล จานวน 15 คัน แต่ที่มีปัญหาคือรถส่งต่อผู้ป่วย ประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองบุคคลที่อยู่ในรถยนต์จานวน 5
คน คือ พนักงานขับรถยนต์ 1 คน, พยาบาล 2 คน, ญาติผู้ป่วย 1 คน และผู้ป่วย 1 คน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่
ต้องการส่งต่อผู้ป่วย ให้ห้ามญาติที่ไปกับรถส่งต่อผู้ป่วย ได้เพียงคนเดียว และงานยานพาหนะแจ้งหนังสือเวียนให้ทราบอีก
ครั้ง และจะประกาศติดที่รถส่งต่อผู้ป่วยทุกคัน ส่วนระบบ GPS เป็นระบบการติดตามรถ รถทุกคันสามารถขับไม่เกิน 90
กม./ชม. หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้รถ ควรเผื่อเวลาไว้ด้วย
5.5 ศูนย์คุณภาพ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลปัตตานีรับการประเมินจาก สรพ. ให้ทุก
หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการ Re Accred กาหนดจากจะเวียนหนังสือให้ทรบอีกครั้ง
5.6 พัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 วันที่บังคับใช้เมื่อพ้น
กาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศใช้ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันที่บังคับใช้ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างระบบเดิมทั้งหมด และจะใช้3 วิธีคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกัน มอบพัสดุดาเนินการและชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบถึงขั้นตอน/วิธีใน
การปฏิบัติที่ถูกต้อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมี ๓ วิธีคือ
-วิธีตลาดอิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ -การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน
เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างหรืองานบริการที่กาหนดไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า(e-catalog)
โดยให้กระทาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาเกิน 500,000
บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่ง
มีราคาเกิน 5,000,000.-บาท
-วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองาน
บริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)
-วิธีสอบราคา การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000.-บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000บาท
ให้กระทาได้เฉพาะกรณีสภาพพื้นที่มีข้อจากัดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตาดอิเล็กทรอนิกส์
(ElectronicMarket:e-market) หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding) หรือหาก
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาจก่อให้เกิดความล่าช้า
หรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล ความจ าเป็ น ที่ ไม่ อ าจด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี ต ลาด
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไว้ ในรายงานขอซื้ อ ขอจ้ า ง แล้ ว แต่ ก รณี และให้ ร ายงาน
คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๕.7 ความเสี่ยง กรณีที่มีการประเมินรับรอง ในส่วนของโรงพยาบาลปัตตานี แต่ละเรื่อง ยกตัวอย่าง 1
ตัวอย่าง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา แล้วนามาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องตาม RCA ไปสู่
กระบวนการ CQI และนาตัวอย่างแต่ละตัวอย่างนาเสนอเพื่อประเมินรับรองจาก สรพ.
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5.8 โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ ผลการดาเนินและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับ
อาเภอตามโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
CUP

งบประมาณ
ทั้งหมด

ขออนุมัติดาเนินการ
แล้ว

ดาเนินการแล้ว

บันทึกเบิกจ่ายในโปรแกรมแล้ว

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

เมือง

12,572,460

12,572,460

6,191,350

49.24

6,191,350

49.24

รวมจว.

34,094,835

32,250,847

17,258,938

53.51

12,488,323

38.72

สิ่งที่ต้องดาเนินการ
1. กลุ่มงาน/งาน พิจารณาแจ้งยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ดาเนินการ ที่กลุ่มงานพรส.
2. กลุ่มงานพรส.ประสานผู้รับผิดชอบงาน สสจ.(คุณประสาน) เพื่อลบโครงการหรือกิจกรรมออกจากโปรแกรม
ภายในเดือนกรกฎาคม
5.9 โรงพยาบาลคุณธรรม กาหนดการทากิจกรรม เพื่อตอบสนองตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลปัตตานี มี
หน่วยงานที่ส่งกิจกรรมไม่ครบ ให้แต่ละหน่วยงานที่ส่งแล้วประกาศการทาความดี
5.10 ใบส่งต่อผู้ป่วย หมดอายุ 3 เดือน ซึ่งผู้ป่วยจะต้องมาขอใหม่ 3เดือน/ครั้ง เพื่อเป็นกรลดปัญหาการ
เขียนใบส่งตัวผู้ป่วย และลดภาระการทางาน ในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กาหนดให้ 3 เดือนครั้ง และในส่วน
ของโรงพยาบาลอื่นๆ อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ มอบศูนย์ประกันดาเนินการตามใครเป็นผู้กาหนดใบส่งต่อผู้ป่วย สามารถ
ปรับเพิ่มได้หรือไม่
5.11 คณะกรรมการเงินสวัสดิการทรัพย์สินของโรงพยาบาลปัตตานี ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
ร้านค้า โรงอาหารร้อน สารวจแล้ว พัดลมที่โรงอาหารเสีย 3 ตัว ขอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติขอใช้เงิน
สวัสดิการร้านค้า เพื่อดาเนินการปรับปรุงร้านอาหาร โดยมีคณะกรรมการชุดเล็กประชุมกันอีกครั้ง
5.12 อัตราค่าบริการทางสถานบริการสาธารณสุขปี 2560 ซึ่งมีการกาหนดอัตราค่าบริการใหม่ ให้
ประกาศใช้ตามอัตราเดิมหรือจะใช้อัตราใหม่ ขอให้มีการประชุมใหม่ในกลุ่มเล็ก หากมีการใช้อัตราใหม่ให้ทาเป็นประกาศ
5.13 การโอนประชากร ต.สะบารังทั้งหมดเพื่อขึ้นทะเบียนกับ CMU2 จากการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
CFO โดยการนาประชากร 5 ชุมชน มารวมกับ CMU2
ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
• สามารถสะสางปัญหาเรื่อง ข้อมูลประชากรได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
• ช่วยลดความแออัดของ ร พ.
• ลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วย
• รพ.รับเงินสดค่าบริการต่างๆใน สิทธิ์ข้าราชการ ประกันสังคม ต่างด้าว จ่ายเงินเอง
• CMU จ่ายค่าจ้างบุคลากรของเทศบาล ได้แก่พยาบาล จนท.ธุรการ ยาม คนงาน
• CMU จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
สิ่งที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ
• จ่ายค่าจ้างแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ ที่อยู่ประจาและหมุนเวียน
• จ่ายค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า lab ค่าดูแลระบบ IT ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ
• แบ่งส่วนแบ่ง QOF 30% ของ QOF พึงได้ในประชากร ต. สะบารังทั้งหมด (10 ชุมชน) ให้ CMU
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แก้วประกาศ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พวงแก้ว

