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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 6/๒๕๖1 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
๑. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบเดือนที่ผานมา
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หนาที่ของผูบ ริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สร างวิสั ยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.1 ติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ
3.2 โรงพยาบาลใหญดูแลโรงพยาบาลเล็ก
3.3 รวมบูรณาการงานกับ พชอ.
3.4 PCC MD ตองเปนหนวยงานเดียวกันกับโรงพยาบาล ไมใชตรวจผูปวยนอกสาขาของโรงพยาบาล
3.5 Smart OPD พัฒนาเปน
3.6 ระบบบัญชีตองเปน Real time เปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได
3.7 การจางเจาหนาที่ ตองมีในกรอบ FTE ผาน สสจ. เกิน FTE ผานผูตรวจราชการเขต 12
4. ผูตรวจราชการเขตฯ 12
4.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เลื่อนออกไปกอนเนื่องจากจะมีการยกรางใหม
4.2 ดูแลขาราชการใหม โดยเฉพาะแพทย เภสัชกร และทันตแพทย
4.3 กวดขันระเบียบวินัยเจาหนาที่ของสวนราชการทุกคน
4.4 งบจังหวัดชายแดนใต ดําเนินการไดเพียง 30% ซึ่งไมดีเทาที่ควร
4.5 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัญจร จ.ตรัง ระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดย
ให ทุก โรงพยาบาลในเขต12 เป นเจ าภาพ และขอสนับ สนุน รถตูโ รงพยาบาล เงิ นสนับ สนุน และให ผูไปรวมงานดวย
โดยเฉพาะรองผูอํานวยการ ปตตานีใหกรตอนรับผูบริหารเขต 7และเขต 8
5. โรงพยาบาลปตตานี
5.1 HA ยังติด Focus รอรับการตรวจเยี่ยมในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
5.2 ระเบียบวินัยเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องที่หามเด็ดขาดมี 2 เรื่องคือ การทุจริต และยาเสพติด
5.3 หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน ที่รับลูกจางใหม วันที่ 2 เมษายน 2561 ใหหัวหนาทุกหนวยงานที่ไดรับ
ลูกจางใหมตองทําประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางรอบ 3 เดือน 6 เดือน และแจงเจาหนาที่ใหมรับทราบดวย
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖1 จากการประเมิน
คุณภาพทางการบัญชี รพ.ปตตานีผานอยูในระดับ B ในป ๒๕๖๑ ตองผานระดับ A ซึ่งระบบบัญชีตองแกไขมี ๑๖ ตัวชี้วัด
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
สวนตางคารักษาพยาบาลตอ admission UC= -๖,๑๙๘ บาท จายตรง = -๑,๘๐๕ บาท อปท. = -๑,๖๕๙ บาท
๒. ศูนยพัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาลปตตานี HA รับการเยี่ยม Focus อีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดย
คณะกรรมการจาก สรพ. และโรงพยาบาลตองผานไปใหได ขอความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกคนชวยกันเพื่อให โรงพยาบาล
สามารถผานไปได
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๓. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว ตอง
ไมเกิดขึ้นซ้ําอีก หนวยงานที่ไมคอยรายงานความเสี่ยงคือหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่รายงานความเสี่ยงมากคือ
หนวยงานดานการพยาบาล
๔. การติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เนนเรื่องการลางมือเปนอันดับแรกในการติดเชื้อดื้อยา การติดเชื้อดื้อยาของ
ผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่สงตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน
๕. งบลงทุน และแผนเงินบํารุงป ๒๕๖๑
๕.1 งบบูรณาการ งบจังหวัดดานกีฬา 18 รายการ การแพทย ๑๖ เหลืออีก ๖ รายการ ยานพาหนะ ๑ (สง
มอบแลว) กอสราง ๑ รายการ รายงานผลตรวจรับ
๕.๒ งบ 3 จังหวัด จํานวน 9 รายการ สงมอบแลวทุกรายการ
๕.๓ งบคาเสื่อม
- ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอนเสนอผูวา
ราชการจังหวัดลงนาม
- ป 2560 90% หนวยบริการ รวม 10 รายการ งบรวม 14,093,022.99 รอบริษัท ชี้แจงเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษร เครื่องจี้บริษัทสงเอกสารชี้แจงเหตุผล เสนอจังหวัดเลิกสัญญา+ประสาน ก.ศัลยเตรียมสเปค
- ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขึ้นตอน รอทําสัญญา ๖ รายการ เสนอ
ผูวาลงนาม ๒๓ รายการ ๑ รายการรอสงมอบ
- ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนรอสงมอบ
- <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน การแพทย 11 รายการ รอทํา
สัญญา ระบบลิฟท ถึงขั้นตอน 1 เสนอผูวาแตงตั้งกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดราคากลาง ตูควบคุมไฟฟารอตรวจรับ
๕.๔ เงินบํารุงป 2560 บริษัทซอมแลวเสร็จ ๒ เครื่อง อีก ๔ เครื่องรอซางมาซอม (อุปกรณอะไหลไดครบแลว)
๕.๕ แผนเงินบํารุงป 2561 ปรับปรุงสิ่งกอสราง ๑๙ รายการ (ไมนับชะลอ ๔ รายการ) หองปรับปรุงอานฟลม
อยูระหวางการกอสราง ทาสีอาคารมิตรไมตรี อยูขั้นตอนรายงานผลพิจารณา/กําหนดราคากลาง หองแยกผูปวยวัณโรคอยู
ขั้นตอน ปรับปรุงแบบแปลนใหม
๖. ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือน พ.ค.61 ขอรองเรียนจากตูรองเรียนสวนใหญจะเปน
เรื่องพฤติกรรมบริการ การสื่อสาร สัตวพาหะ และสถานที่ สวนคําชมเชยสวนใหญจะเปนหอผูปวยพิเศษ ชมเชยในเรื่องการ
ดูแลรักษาผูปวย
๗. การเจาหนาที่ การลาศึกษาตอของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองศึกษาโครงการใหชัดเจน หากเปนการ
ฝกอบรม สามารถเบิกได แตหากเปนการลาศึกษาตอ ไมสามารถเบิกได กรณีเจาหนาที่มีสิทธิสามารถเบิกไดตามสิทธิของ
ตนเอง และตองมีการตั้งแผนประจําปไวดวย
๘. พยาธิ สงเจาหนาที่อบรมเชื้อดื้อยา สํานักงานเขตประกันสุขภาพเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียนทั้งหมด ไดรับ
การตอบรับจากสํานักงานเขตไมสามารถจายเงินคาลงทะเบียนใหไดผูเขาอบรมตองรับผิดชอบเอง กลุมงานพยาธิสามารถ
ตอบคําถามตามวิสัยทัศนของโรงพยาบาลได หากไมเกิดการพัฒนายกเลิกการฝกอบรม
๙. สุขศึกษา พฤติกรรมการบริโภคของเจาหนาที่ เจาหนาที่มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร คือรับประทานอาหารตามใจปากถึงรูไมตระหนัก ในโรงพยาบาลหาอาหารสุขภาพมารับประทานคอนขางยาก
โรงพยาบาลปตตานีมีการจัดประชุมอบรมเกือบทุกครั้งควรจัดอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับการจัดการประชุมแตละครั้ง
๑๐ พรส.
๑๐.1 จั ดกิ จกรรมมหกรรมวิชาการสาธารณสุ ขจั ง หวัดป ตตานี ในวันที่ 28-29 มิ ถุนายน 2561 ณ
โรงแรม ซีเอส ปตตานี
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๑๐.2 มหกรรมวิชาการ 100 ป สาธารณสุขไทย และมหกรรมแสดงผลงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่
18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ
๑๐.3 มหกรรมวิชาการระดับเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 (สถานที่
แจงอีกครั้ง)
เรื่อง รับรอง
1. ปรับแผน (คาถมที่ดิน) พื้นที่ 3 ไร 97 ตารางวา เพื่อกอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค
(แพทยแผนไทย) แบบเลขที่ 9637 งบ 12,403,500 บาท ถมที่สูง 1 เมตร เปนเงิน 2,366,000 บาท ขออนุมัติคาถม
ดินประมาณ 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาท)
มติที่ประชุม ที่ประชุมไมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการเขียนในทายสัญญารวมเปนงบคากอสรางอาคาร
เรื่อง มอบหมาย
1. การเงิน
๑.๑ เงินเดือนของขาราชการที่บรรจุใหม
๑.๒ คาใชจายในการฝกอบรม
2. บริหารและเวชกรรม การกําจัดลูกน้ํายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
3. องคกรแพทย อบรมใหความรูก ารบันทึกขอมูลคาใชจายสําหรับผูปวย ลงขอมูลไมครบ
4. เภสัชกรรม การแพยาของผูป วยทีส่ งตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน
5. ตูรองเรียน หนวยงานที่มีตูรอ งเรียนติดตั้งอยูเ ปนผูดูแล/รับผิดชอบดูแลความพรอมของตู
เรื่อง ติดตาม
1. การเงิน
๑.๑ ขั้นตอนการใชบัตร EDC สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลาง
๑.๒ คุณภาพทางบัญชีจากระดับ B ในปนี้ ใหผานเปนระดับ A
๑.๓ รายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
2. ฝายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean
3. ความเสี่ยง เกิดขึ้นซ้ํานําเสนอครัง้ ตอไป
5. กลุมงาน พรส. รายงานความกาวหนาของงบลงทุน และการขออนุมัติปรับแผนตางๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ
๖. สุขศึกษา ใหความรู/ใหความรูแกเจาหนาที่และผูป วยในการบริโภค
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แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 6/2561
ประจําเดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. นางจินตา
6. พญ.วรางคณา
7. นายแพทยพรสวัสดิ์
8. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
ศุภธราธาร

9. นายแพทยรุซตา

สาและ

10. นายแพทยพรชัย
11. แพทยหญิงภาวิณี
12. แพทยหญิงดาราวรรณ
13. แพทยหญิงศิริพร
14. นายแพทยจุมพล

ประเสริฐวชิรากุล
เสรีประภากิจ
สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

15. นางสาวอุษณีย
16. ทพญ.จุฑามาศ
17. นางสาวทิพวรรณ
18. พญ.ชนันณชิฏา
19. นางรอมือเลาะ
20. นางภัสราวรรณ
21. นายอภิเชษฐ
22. นายอนิรุษ
23. นางอรัญญา
24. นางสุพัตรา
25. นายฉลอง

ชวยธรรมรัตน
อรามรัตน
วัฒนโชติ
ประพิณโรจน
หะยีเด
ชายสิงขรณ
โกตัน
เกปน
จันทรพาหา
เมฆพิรุณ
มีสงค

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนากลุมการพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ, หัวหนากลุม งานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ดานพัฒนาโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
(แทน) หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
รักษาการหัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
(แทน)หัวหนากลุม งานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป

6

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. พญ.ฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ

2. นายแพทยอัสมาน
3. แพทยหญิงสุรสั วดี
4. พญ.เสาวลักษณ
5. พญ.ละออพรรณ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวแกวตา
2. นางสาวปทมา
3. นางสาวกัญญา
4. นายอัซมี
5. นางสุมาลี
6. นางสาวเก็จกนก
7. นายทนงศักดิ์
8. นายนิเวต
9. นางรัชนีวรรณ
10. นางผกาพร
11. นางสาววาซินีย
12. นางสาวพรชนก
13. นางกัลยา
14. นางธนิสรา
15. นางสาวรอกีเยาะ
16. นางนงนุช
17. นางศุภวรรณ
18. นายกฤษฎา

อาลี
ศุภธราธาร
ศิลาลาย
สาและ

ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชฯ
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
ยูโซะ
คงสมพรต
แกนบุญ
สุไลมาน
บุญญโส
แกวประกาศ
ไชยเอียด
เจะแล
เกื้อกอสุข
ตั้งสิริวรกุล
จินดารัตน
เจะแว
ชอพันธกุล
ทองแดง
พรหมมณี

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานรับโทรศัพท (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ)
นักกายภาพบําบัด
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน มิถุนายน 2561 ตามระเบียบวาระ
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม- 11 มิถุนายน 2561 มีกิจกรรมทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
1
17 พ.ค. 61
2
17 พ.ค. 61

หนวยงาน
PCT Med
ศูนยคุณภาพ

รายการ
จัด tracer round
จัดประชุมทีมนําทางคลินิก
เตรียมรับ HA ในวันที่ 19 มิ.ย.61

สถานที่
อายุรกรรมชาย 1
หองประชุมชลาลัย

หมายเหตุ

7

ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
3
17–18 พ.ค. 61 ENV
4

หนวยงาน

17–18 พ.ค.61 กลุมงานจิตเวช

5

21 พ.ค. 61

คณะกรรมการ IS

6

22 พ.ค. 61

กลุมงานสุขศึกษา และ
กลุมงานจิตเวช

7

22 พ.ค. 61

PCT จิตเวช

8

15 พ.ค. 61

ผอก.รพ.ปตตานี และงาน
แพทยแผนไทย

9

23 พ.ค. 61

ผอก.รพ.ปตตานี และงาน
แพทยแผนไทย

10

5 มิ.ย.61

11

ผอก.รพ.ปตตานี และงาน
แพทยแผนไทย
24-25 พ.ค. 61 กลุมงานเวชกรรมสังคม

12

31 พ.ค. 61

กลุมงานจิตเวช

รายการ
จัดอบรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
พลังงานใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาล
ปตตานี
รวมกับ เขตบริการสุขภาพเขต 12
service plan สาขาจิตเวช
จัดโครงการ การเขาถึงบริการสุขภาพจิต
เด็ก และวัยรุน
จัดประชุมทีม
ใหความรู เรื่อง “โทษของบุหรี่ในผูปวย
โรคเรื้อรัง และแนวทางเลิกบุหรี่”
กลุมเปาหมาย : ผูปวยโรค ความดันโลหิต
สูง และโรคหัวใจที่มารับบริการใน รพ.
นําโดย นพ.เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์
และกรรมการ PCT ทําการ Round หอ
ผูปวยจิตเวช เพื่อเตรียมความพรอมรับ
HA
จัดกิจกรรม รําบวงสรวง เสด็จพอ
ร.5 โดย นางสาวมัลลิกา ณ สงขลา รํา
บวงสรวง เสด็จพอ ร. 5
หนวยงานดําเนินการ สํานักสงเสริมและ
การศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี
สัมภาษณ ผอก. ภายใตโครงการเรียนรู
และอนุรักษพืชสมุนไพรและภูมิปญญา
ทองถิ่น โครงการแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
แพทยแผนไทย รพ.ปตตานี
จัดโครงการ “อบรมผูนํานักเรียนสุขภาพ
บูรณาการ” ป 2561 ปตตานี
กลุมเปาหมาย : เปนนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองปตตานี 11 โรงเรียน
จํานวนทั้งสิ้น 110 คน
สถานีวิทยุมอ. ปตตานี ทําการ Live สด
ผานทาง Face book Live
เพจสถานีวิทยุมอ.ปตตานี เนื่องในวันงด
สูบบุหรี่โลก โดยสัมภาษณและพูดคุยกับ
- นพ.เอ็มนัสรี เรื่อง สถานการณ สาเหตุ
ปจจัย ผูสูบบุหรี่
- คุณวันฟรุกรณ เรื่อง แนวทางการให
คําปรึกษาแกผูที่ตองการเลิกบุหรี่โดยไมใช
ยา

สถานที่
หองประชุมไทรงาม
หองประชุมราชาวดี

หองประชุมสบันงา
คลินิกโรคความดันฯ

หอผูปวยจิตเวช

อาคารแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน
อาคารแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน

อาคารแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน
หองประชุมไทรงาม

กลุมงานจิตเวช

หมายเหตุ

8

ที่
13

วันที่จัด
1 มิ.ย.61

หนวยงาน
ฝายบริหาร

14

1,8 มิ.ย. 61

15

5 มิ.ย.61

รพ.ปตตานี โดย
นพ.สุชาติ ศุภธราธาร
รวมกับศูนยควบคุมโรคที่
12, สสอ., สสจ.ปตตานี
โรงพยาบาลปตตานี
- ก.สุขศึกษา
- ENV
- ชางอิเล็กฯ

16

7 มิ.ย. 61

รายการ
สถานที่
ตํารวจ สภ. เมืองปตตานี ไดมาอบรมเรื่อง โรงพยาบาลปตตานี
“การจัดจราจรและความปลอดภัยใหกับ
เจาหนาที่ รปภ. รพ.ปตตานี”
ติดตามปญหาเคสวัณโรค MRD
หองประชุมเวชกรรมสังคม

รวมตอนรับ และรับการประเมินมาตรฐาน หองประชุมราชาวดี
ระบบบริการสุขภาพ
ป 2561 3 มาตรฐาน 7 ดาน
1. มาตรฐานสุขศึกษา
2. มาตรฐานสิ่งแวดลอม
3. มาตรฐานเครื่องมือแพทย

กลุมงานสวัสดิการสังคมและ จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติกรณีสิทธิ์
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม สําหรับโรงพยาบาล
เครือขายรองของ รพ.ปตตานี โดยมี
ผูเขารวมประชุมจาก รพช.และรพ.สต.
จํานวน 40 คน
17 ทุกวัน
ชมรมมุสลิม
แจกอาหารใหแกญาติ และผูปวย
ในชวงเดือนรอมฎอน
กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล
1 18 พ.ค. 61
กลุมงานเวชกรรมสังคมโดย มอบของที่ระลึกใหผูปวย
แพทยหญิงชเนตตา หัตถา
รวมกับนายกเหลากาชาด
ปตตานี
2 21 พ.ค. 61
กลุมงานทันตกรรม
จัดประชุม การบริหารการจัดการความ
ขัดแยงในงานทันตสาธารณสุข
3 22 พ.ค. 61
กลุมงานสุขศึกษา รวมกับ
ติดตามเยี่ยมบาน case ที่เขารวมกิจกรรม
CMU 1
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4 23 พ.ค. 61
เจาหนาที่ รพ.ปตตานี
รวมประชุม และระดมสมอง PNC สาขา
มารดาและทารก
5 26,30 พ.ค. 61 กลุมงานเวชกรรมสังคม
ออกรายการวิทยุ อสมท.ปตตานี ใน
รายการ “หวงใย ใสใจสุขภาพกับรพ.
ปตตานี”
- เรื่อง การดูแลสุขภาพเดือนรอมฎอนใน
ผูปวยโรคเรื้อรัง โดยแพทยหญิงรุสนี ปแน
บาโง
- เรื่อง การเตรียมความพรอมกอนเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ โดยแพทยหญิงฟทมา
ประดู
6 5 มิ.ย. 61
กลุมงานเวชกรรมสังคม
ตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณรและผูนํา
ศาสนา

หองประชุมชลาลัย

หนาอาคารศัลยรัศมิ์
โรงพยาบาลปตตานี
ชุมชนบือติงหะยีแม

โรงแรม ซี.เอส.ปตตานี
ชุมชนอาเนาะรู
สถานีวิทยุอสมท.ปตตานี

วัดนิกรชนาราม

หมายเหตุ

9

ที่
7

วันที่จัด
28 พ.ค. 61

หนวยงาน
กลุมงานเวชกรรมสังคม,
CMU1, สุขศึกษา,
กรรมการ ENV,
ชมรมพุทธ

8

16, 31 พ.ค. 61 กลุมการพยาบาล รพ.
ปตตานี

9

พ.ค. 61

กลุมการพยาบาลปตตานี

10 18 พ.ค.,1 มิ.ย
61
11 25 พ.ค. 61

จนท.รพ.ปตตานี โดยทีมสห
วิชาชีพ 10 เสือ
กลุมเวชกรรมสังคมรวมกับ
นักโภชนาการ

12 28 พ.ค. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

13 4,8 มิ.ย. 61

กลุมงานเวชกรรมสังคม

14 30,31 พ.ค. 61

กลุมงานจิตเวช

15 6,8 มิ.ย. 61

กลุมงานสุขศึกษา

กิจกรรมวิชาการ
1 1-2 พค.61

คุณอาศิรา ควรเอกวิญู
คุณธันยา ศรีตุลาการ

2

10 พค.61

คุณมูฮําหมัดโซเฟยน อาแว

3

7-25 พค.61

คุณเก็จกนก แกนบุญ

รายการ
รวมจัดกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วัน
วิสาขบูชา
เปาหมาย : พระภิกษุสงฆ
กิจกรรม : - ใหบริการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ และคําแนะนําดานการดูแล
สุขภาพ 3 อ. 2 ส.
- ใหคําแนะนําดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
วัด หองน้ําหองสวม และการควบคุมสัตว
นําโรค เชน
สุนัข แมว
- ถวายธูป – เทียน ไรควัน
- จัดกิจกรรมรณรงค ลด หวาน มัน เค็ม
อาหารถวายพระ
จัดนิเทศไขว กับโรงพยาบาลตรังและ
โรงพยาบาลสงขลา นําทีมดวยหัวหนา
พยาบาล จํานวน 15 ทาน
ลงพื้นที่นิเทศทางการพยาบาล
ในเครือขายจังหวัดปตตานี 11 แหง
ลงพื้นที่เยี่ยมผูปวย Stroke
ลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยติดเตียง มีปญหาดาน
การขับถาย นักโภชนาการประเมินอาหาร
ในแตละวัน ใหคําแนะนํา วันนี้ผูปวย
สามารถยกมือรับไหวได
ติดตามชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง
ครั้งที่ 1 โครงการแกไขปญหาทุก
โภชนาการนักเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียนและใหความรูเรื่อง
โรคเอดส
จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ป
2561” มีบรรยายใหความรู และ
จัดบอรดความรู ณ
กลุมเปาหมาย 2 วิทยาลัย
จํานวน 300 คน
จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ยุค 4.0 “กิจกรรมรณรงคโรคเรื้อรังและ
การดูแลสุขภาพในโรงเรียน” จํานวน
149 คน
อบรมการดําเนินงานและประเมิน
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
อบรมกลยุทธการตอสูในกระบวนการ
ยุติธรรม
อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน

สถานที่
วัดตานีนรสโมสร/
โรงพยาบาลปตตานี

รพ.ตรัง/รพ.สงขลา
เครือขายจังหวัดปตตานี
11 แหง
ตําบลอาเนาะรู
ตําบลจาบังติกอ
ชุมชนอาเนาะซูงา

โรงเรียนสะบารัง
รร.แหลมทองอุปถัมภและ
รร.จองฮั่ว
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยการอาชีพ

ร.ร. เดชะปตตนยานุกูล

จ.สงขลา
กรุงเทพฯ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

หมายเหตุ

10

ที่
4

วันที่จัด
12 พค.61

หนวยงาน
คุณมาเรียม หะยีเด็ง

5

16-18 พค.61

6
7

6-26 พค.61
21-27 พค.61

คุณวารุณี เละนุ
คุณรอกีเยาะ เจะแว
คุณอภิเชษฐ โกตัน
คุณซากียะห ตาเละ
คุณทิพยสุด นุยแมน
คุณยุพดี มณีนวล

8
9

24 พค.61
23-28 พค.61

เรื่องดีๆ
1 30-31 พค.61

2

3
4
5
6

พฤษภาคม 61

คุณสมคิด ทองมี
แพทย/ทันตแพทย เภสัชกร

รายการ
อบรมหลักสูตรนักกายภาพบําบัด/หมอ
ครอบครัว
อบรมการตรวจสอบคุณภาพทางการบัญชี

สถานที่
จ.กาฬสินธ

อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน
นําเสนอผลงานวิชาการ และไดรับเกียรติ
บัตรรางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงาน
ดวยโปสเตอรประเภท ด2ด
อบรมครูพี่เลี้ยงแพทยแผนไทย
อบรมเพิ่มพูนทักษะสัมนาการเปน
ขาราชการที่ดี เขต 12

จ.สุราฎรธานี
รพ.พระปกเกลา

นพ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ประจําป
2561 ในการประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข “สาธารณสุขไทยใตรมพระ
บารมี กาวสู 100 ป ไทยแลนด 4.0”
คุณไพศาล มือสะ
ผลงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการฟนฟู
สุขภาพจิตใจ ตอตานความเขมแข็งทาง
จิตใจของเด็กกําพรา จากเหตุการณความ
ไมสงบจังหวัดชายแดนใต
คุณชูเกียรติ บ.มาสดา จก. บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่อง designed for
patients comfort
คณะกรรมการอิลสาม
บริจาคชุดละหมาด สําหรับเจาหนาที่ที่ใช
จังหวัดปตตานี
ทําพิธีกรรมทางศาสนาใหชมรมมุสลิมไวที่
ศาลละหมาดโรงพยาบาลปตตานี
คุณสุวริน จรุตตมะ
มอบเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติ จํานวน 1
เครื่อง
ผอก.รพ.ปตตานี
ใหสัมภาษณภายใตโครงการเรียนรูและ
อนุรักษพืชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่น
โครงกรแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดปตตานี โดยสํานักสงเสริม
การศึกษาตอเนื่องมอ.ปตตานี

หมายเหตุ

จ.สงขลา

จ พัทลุง
จ.ตรัง
กทม.

จ.ตรัง

โ

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน พฤษภาคม 256๑
จํานวนประชุม/อบรม
80 เรื่อง (แพทย 22, พยาบาล 29, อื่นๆ 29)
-เชิญ
137 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
33 ราย
รวม
170 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 505,883 บาท/95 ราย (5,4๐๐)
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
- บาท/ 10 ราย
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวนรวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสําคัญ งานประจําไดมาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
2. หนาที่ของผูบ ริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สร างวิสั ยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรม
3. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข
3.1 ติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ การพัฒนาระบบหนวยบริการ
โดยเนนความกาวหนาของงานที่มอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นเปนปญหาและอุปสรรคหรือไม
3.2 โรงพยาบาลใหญดูแลโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย ดูแลโรงพยาบาลชุมชน
3.3 รวมบูรณาการงานกับ พชอ. โรงพยาบาลมีการพัฒนางานแบบบูรณาการรวมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอไปสูอําเภอแตละอําเภอ
3.4 PCC MD ตองเปนหนวยงานเดียวกันกับโรงพยาบาล ไมใชตรวจผูปวยนอกสาขาของโรงพยาบาล
3.5 Smart OPD พัฒนาเปน
3.6 ระบบบัญชีตองเปน Real time เปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได มีความถูกตอง และแมนยํา
3.7 การจางเจาหนาที่ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หากโรงพยาบาลไหนมีความประสงคจะจางลูกจางใหม กรณีไม
เกินกรอบ FTE ตองขออนุมัติการจางจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีเกินกรอบ FTE ตองขออนุมัติการจางจาก
ผูตรวจราชการเขต 12
4. ผูตรวจราชการเขตฯ 12 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัตน
4.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เลื่อนออกไปกอนเนื่องจากจะมีการยกรางใหม
4.2 ดูแลขาราชการใหม โดยเฉพาะแพทย เภสัชกร และทันตแพทย โรงพยาบาลดูแลแพทย เภสัชกร และทันต
แพทยที่มาบรรจุใหม โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือน เนื่องจากตองตกเบิกมอบการเงินใหเจาหนาที่ที่บรรจุใหมมาขอยืมเงินทดรอง
เดินเดือนกอน
4.3 กวดขันระเบียบวินัยเจ าหนาที่ ของส วนราชการทุ กคน เมื่อ มี ขอร อ งเรี ยนเกิดขึ้นในหนวยงานหรื อ ใน
โรงพยาบาล งานการเจาหนาที่ตองดําเนินการสอบใหเสร็จภายใน 7 วัน ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากสอบ
แลวมีเหตุนาเชื่อถือใหยายไปที่อื่นได ใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบของสวนราชการที่วางไว
4.4 งบจังหวัดชายแดนใต โรงพยาบาลปตตานีดําเนินการเบิกจายไดเพียง 30% ซึ่งไมดีเทาที่ควร
4.5 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัญจร จ.ตรัง ระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดย
ให ทุก โรงพยาบาลในเขต12 เป นเจ าภาพ และขอสนับ สนุน รถตูโ รงพยาบาล เงิ นสนับ สนุน และให ผูไปรวมงานดวย
โดยเฉพาะรองผูอํานวยการ ปตตานีใหกรตอนรับผูบริหารเขต 7และเขต 8
5. โรงพยาบาลปตตานี
5.1 HA ยังติด Focus รอรับการตรวจเยี่ยมในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลปตตานี
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5.2 ระเบียบวินัยเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องที่หามเด็ดขาดมี 2 เรื่องคือ การทุจริต และยาเสพติด หากพบเจาหนาที่
ที่กระทําทั้งสองเรื่องนี้ใหดําเนินการไลออกอยางเดียว
5.3 หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงาน ที่รับลูกจางใหม วันที่ 2 เมษายน 2561 ใหหัวหนาทุกหนวยงานที่ไดรับ
ลูกจางใหมตองทําประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางรอบ 3 เดือน 6 เดือน และแจงเจาหนาที่ใหมรับทราบดวย
5.4 เรื่ องติดตามทุก เดือน คือ IC, ENV., RM ผลงานระบบบริก าร และของกลุ มงานสนับสนุนในเรื่อ งของ
สถานะการเงิน ติดตามแผนงบ เงินตางๆ และ Green& Clean Hospital
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ตามที่ โ รงพยาบาลป ตตานีไดป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลป ต ตานี ครั้ ง ที่ 5/2561
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ปงบประมาณ 2561
เดือน
อายุรกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
สูติ-นรีเวช กุมารเวชฯ
กระดูก
กุมภาพันธ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561

60.89
(352/578)
66.23
(406/613)
54.44
(331/608)

42.37
(225/531)
46.56
(275/601)
48.31
(243/503)

47.91
(23/48)
49.23
(32/65)
58.69
(27/46)

69.26
(365/527)
64.55
(448/662)
69.72
(456/654)

27.68
(139/502)
14.14
(77/543)
18.02
(93/516)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

5.00
(4/80)
11.22
(11/98)
12.00
(9/75)

20.00
(4/20)
29.16
(7/24)
28.00
(7/25)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน พฤษภาคม 2561
สิทธิ

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

UCผูปวยใน

31,686,900.61

19,371,147.16

-12,315,753.45

UCผูปวยนอก

334,550.50

287,559.10

-46,991.40

21,487,305.00

2,298,814.00

763,766.56

559,864.00

-54,759.23

288,101.00

714,510.25

505,394.00
505,104.77
(807,755.55)
566,192.00

5,864,768.00

5,368,254.85

-496,513.15

UC ในจังหวัดผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก

ยอดคาง
(เดือน เม.ย.61)

จายตรงผูปวยใน

คงคาง

23,280,725.00
461,115.78
436,419.25

จายตรงผูปวยนอก

3,403,009.00

7,227,745.00

9,595,627.00

1,035,127.00

พรบ.รถ

1,244,399.00
ยอดคาง

1,349,475.00
เรียกเก็บ

1,913,331.00
ชดเชย

680,543.00
คงคาง

สิทธิ

สวนตาง
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(เดือน เม.ย.61)
ประกันสังคม
2,411,456.00
778,439.00
264,535.00
2,925,360.00
รวมเดือน พฤษภาคม 61 29,598,036.56
50,815,066.36
38,679,795.66
-12,914,017.23
28,819,290.03
ปญหาที่พบ บันทึกรายการอุปกรณไมครบถวน เชน การทําผาตัด ตอกระจกในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งหมด 69 ราย ไมไดบันทึกคา
เลนสแกวตาเทียม จํานวน 10 ราย (14.49%) เปนจํานวนเงิน 21,700 บาท

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

UC
-6,229
-5,984
-6,198

จายตรง
-4,266
-1,756
-1,805

อปท.
-3,097
521
-1,659

สิทธิจายตรงกรมบัญชีกลางผูป วยนอกป 2561 ไมผานการตรวจสอบ (ติด C)
เดือน
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

ติด C
ครั้งที่แลว
81
58
133

ติด C
เดือนนี้
21
92
1

แกไขแลว

คงเหลือ
ติด C
58
133
60

44
17
74

ปญหาติด C สงเบิกพฤษภาคม 2561
ลําดับ
1

รหัส
9P

C94
C9E

รายการ
ยาและเวชภัณฑใสผิดหมวด
รวม
รายการยาไมลงวิธีใช แตเช็คใน Hos xp แลวลงวิธีใช
วิธีแกปญหาโดย ออก visit ใหม (แจงเภสัชแกไขแลว)
ระบุเหตุผลการใชยานอกบัญชี ลงเปน EF ประสงคใชยานอกบัญชี
ตองชําระเงิน สวนใหญแพทย Intern จะระบุผิด (แจงเภสัชแกไขแลว)

3.1.2 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๑
ประเภท
Cash Ratio
(อัตราการหมุนเวียนของเงินสด)
Current Ratio
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียน)
Quick Ratio
(อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนไมรวมวัสดุคงคลัง)
Networking Capital
(ทุนสํารองสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียน ลบ หนี้สินหมุนเวียน)

รายไดและคาใชจาย
รายการ
เมษายน ๒๕๖๑
รายได
คาใชจาย

639,463,669.31
556,198,798.20

พฤษภาคม2561
1
1

อัตราคา
มาตรฐาน

พฤษภาคม 2561

<0.8

1.06

<1.5

1.79

>1

1.63
142,166,438.81

เมษายน ๒๕๖0
682,058,554.33
534,004,783.75

ผลตาง
-42,594,885.02
+22,194,014.45
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กําไรสุทธิไมรวมงบลงทุน

83,264,871.11

148,053,770.58

รายงานลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ณ เมษายน ๒๕๖๑ คงเหลือ 857,047 บาท
(ยังไมครบกําหนดชําระ)
รายละเอียดการจายเงินบํารุงในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
เงินบํารุงคงเหลือ ณ เมษายน 61
150,089,932.96
จาย เจาหนี้การคา รวม
19,996,073.07
คาสาธารณูปโภค
3,000,000.00
คาตอบแทนเจาหนาที่
6,109,194.50
คาตอบแทน ฉ. 10
10,988,200.00
คาตอบแทน ฉ. 11
12,200,000.00
คาตอบแทน ฉ. 12
6,878,476.00
59,171,943.57
คงเหลือ
90,917,989.39
ผลการประเมินคุณภาพบัญชีประจําปงบประมาณ 2561 หนวยบริการสุขภาพที่ 12
ผลการประเมินคุณภาพบัญชีประจําปงบประมาณ 2561 ผลการประเมิน ผานเกณฑ B ซึ่งไดคะแนน 84
ถูกตอง 68 ไมถูกตอง 16 ระบบบัญชีสิ่งที่ไมถูกตองและตองแกไขไดแก
1. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน
2. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย
3. ลูกหนี้คารักษา-เบิกจายตามกรมบัญชีกลาง IP
4. คารักษา-เบิกจายตรง อปท.OP
5. คารักษา-เบิกจายตรง อปท.IP
6. รายไดคารักษาเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง IP
7. รายไดคารักษาจายตรง อปท.OP
8. รายไดคารักษาจายตรง อปท.IP
9. รายไดคารักษาเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง IP
10. สวนตางคารักษาทีส่ ูงกวาเหมาจายรายหัว DRG-กองทุน UC-OP
11. สวนตางคารักษาทีส่ ูงกวาขอตกลงในการจายตาม DRG-กองทุน UC-IP
12. สวนตางคารักษาที่ต่ํากวาขอตกลงในการจายตาม DRG-กองทุน UC-IP
13. สวนตางคารักษาทีส่ ูงกวาเหมาจายรายหัว-กองทุนประกันสังคม-OP
14. สวนตางคารักษาทีส่ ูงกวาขอตกลงตามหลักเกณฑการจาย-กองทุนประกันสังคม-IP
15. เจาหนี้-วัสดุการแพทยทั่วไป
16. คาตอบแทนเพิม่ พิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณคางจาย
3.3 ศูนยคุณภาพ (HA) รับการเยี่ยม Focus อีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการจาก สรพ.
และหนวยงานที่ยังไมส งตัวชี้วัดตางๆ ตัวชี้วัดทั้ งหมดไดแก ตัวชี้วัดผลดานการมุ งเนนผูรั บ ผลงาน ตัวชี้วัดดานการเงิ น
ตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดดานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดดานโครงสรางความปลอดภัย/สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดดานกระบวนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ตัวชี้วัดดานกระบวนการจัดระบบความปลอดภัยดานยา ตัวชี้วัด
กระบวนการระบบเวชระเบียน ตัวชี้วะดกระบวนการระบบรังสี ตัวชี้วัดกระบวนการระบบพยาธิ ตัวชี้วัดดานกระบวนการ
นําองคกร การรับการประเมินครั้งที่ 3 โดยคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพ คือ RM, IC, กระบวนการดูแลผูปวย, ระบบยา
, และใหทุกหนวยงานรายงานความกาวหนาและเตรียมความพรอมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561
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3.4 การติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลปตตานี ปญหาที่พบมากที่สุดคือสถานที่ เชน การ
จัด Zone สําหรับผูปวยดื้อยา อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน Cuff BP, หูฟง, ถังขยะชนิดเทาเหยียบ การทํา
ความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน การผสมน้ํายา การทําความสะอาดสถานที่ การเก็บเครื่องมือ
อุปกรณตางๆของผูปวยดื้อยา งาน IC เนนเรื่องการลางมือเปนอันดับแรกในการติดเชื้อดื้อยา และการสงตอผูปวยจาก
โรงพยาบาลชุมชนมายังโรงพยาบาลปตตานี
3.11 คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสีย่ งมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณทเี่ กิดขึ้นแลว ตองไม
เกิดขึ้นซ้ําอีก หนวยงานที่ไมคอยรายงานความเสี่ยงคือหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานทีร่ ายงานความเสี่ยงมากคือ
หนวยงานดานการพยาบาล
3.5 การบริหารความเสี่ยง (RM) บทบาทและหนาที่ มีการกํากับดูแลนโยบายของผูบริหาร มีคณะกรรมกรบริหร
ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวย ตัวแทน สหสาขาวิชาชีพ และทีมระบบคุณภาพ ดําเนินกรตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การคนหา ประเมิน วิเคราะห และจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินเฝาระวังความเสี่ยง โยมีรูปแบบการ
ดําเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรบใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร นโยบายบริหารความเสี่ยงของรพ.ปตตานี คือ
1. กําหนดใหความปลอดภัย (SIMPLE) เปนเปาหมายหลักในการใหบริการ
2. ทุกหนวยงานมีระบบการบริหารความเสี่ยง (ตั้งแตการคนหา การประเมิน การแกไขและการปองกัน)
ครอบคลุมประเด็นตามโปรแกรมความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดใหอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงาน/ทีมพัฒนาคุณภาพ มีการคนหาความเสี่ยงเชิงรุกจากกิจกรรม ไดแก การ Round,การตาม
รอย, กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม, และการนิเทศ
4. หนวยงาน/ทีมพัฒนาคุณภาพมีก ารทบทวนความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงทุกวัน ใน โปรแกรม
ความเสี่ยงโรงพยาบาล และบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
5. ใหหนวยงาน/ทีม กําหนด Trigger tool สําคัญที่ตองทบทวนการดูแลผูปวย ภายใตแนวคิด One day:
One chart และวางมาตรการในการปองกัน แกไขความเสี่ยงอยางเปนระบบอยาง สม่ําเสมอ และรายงานหัวหนากลุม/ทีม
และกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบตามระยะเวลา ที่กําหนด
6. ใหหนวยงาน/ทุกทีมครอมสายงาน จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยงของหนวยงาน/ทีมครอม
สายงานใหเปนปจจุบันปละ 1 ครั้ง
การรายงานความเสี่ยงในเดือนมีนาคม 2561 มีจํานวน 774 ราย การคนหาความเสี่ยงแบบเชิงรับ มี
การรายงานความเสี่ยงในโปรแกรมความเสี่ยง และมีการรับขอรองเรียนผานระบบอินเตอรเน็ต การรายงานความเสี่ยง
ทางดานคลินิกระดับ G H I ไดรับการแกไขและไมเกิดขึ้นซ้ํา และการรายงานความเสี่ยงดานไมคลินิก ระดับ 3-4 ไดรับการ
แกไขและเกิดขึ้นซ้ํา หนวยงานที่ไมรายงานความเสี่ยง สวนใหญจะเปนหนวยงานสนับสนุน

3.6 งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
3.3.1 การดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม
ขันตอน
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
จัดทําแผนดําเนินการ
ประกาศเผยแพรแผน
แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค
รายงานผลกําหนดสเปค

วดป.

หมายเหตุ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ
เสนอราคา+เปดซอง
รายงานผลเปดซอง+เรียกทําสัญญา
ทําสัญญา
สงมอบ

7 วัน

เวนเวลา 7 วันเพื่อประกาศ ในระบบตามระเบียบ

3.3.2 การดําเนินการจัดซื้อตามแผนป 2561
รายการ
งบรวม
1.งบจว.ดานสงเสริมสุขภาพและกีฬา 7,211,000
18 รายการ การแพทย 16 รายการ
ยานพาหนะ 1รายการ กอสราง 1
รายการ

มิถุนายน 2561
1.การแพทย 16 รายการ : เหลือ 9 รายการ
-สงมอบ 6 รายการ (7 มิย.61) - 2 รายการ : ตรวจรับแลว 28 พค.61
แตเครื่องมือปญหาใชงานไมได รอชางบริษัทสงมอบใหม 1.เครื่องเฝา
ระวังและติดตามสัญญาณชีพผูปวย
2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนยายในอากาศยาน 1 รายการ
เครื่อง AED รอสงของ ยังไมมีสินคา
3. ยานพาหนะ สงมอบ 19 เมย.61
4. กอสราง เสนอแฟมรายงานผลการตรวจรับให ผอก.ทราบ 11 มิย.61
แลวเสร็จทุกรายการ

2.งบ 3 จว.สบรส 9 รายการ
12,070,000
3. งบคาเสื่อม
1. ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ถึงขั้นตอน 9 เสนอ ผวจ.ลงนาม 5 มิย.
61 คลัง จว. ตีคืน 3 รายการ (เนื่องจากคิดระยะเวลาครบกําหนดในหนังสือค้ําประกันผิด) 11 มิย.611.เครื่องเอกซเรยฟลูโอโรส
โคป 2. เครื่องลางตัวกรองเลือด3. เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ 10 รายการ :เสนอ ผวจ.ลงนามตอ
2. ป 2560 90% หนวยบริการ เครื่องจี้ : -ผวจ.ลงนามเลิกสัญญาแลว 31 พค.61-พัสดุ : อยูระหวางทําเรื่องริบหลักประกัน
สัญญา และทําเรื่องทิ้งงานตอ (ทง.)ขั้นตอน 3 : แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขั้นตอน 9 จํานวน 23 รายการ เสนอผูวาลงนามสัญญา
ตั้งแต 16 พค.61 ขั้นตอน 10 จํานวน 1 รายการ เครองกรองอากาศ สงมอบวันที่ 25 มิถุนายน 2561
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนสงมอบแลว 100%
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน
1. การแพทย11รายการ ( 9 รายการ) : ชั้นตอน 9 ผวจ.ลงนามสัญญาแลว รอสงมอบ การแพทย 2 รายการ 1.เครื่องให
การรักษาดวยอัลตราซาวน 2.เครื่องฉายแสงอุดฟน (งานพัสดุจะดําเนินการปรึกษาคลัง จว. หาวิธีและขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง
2. ระบบลิฟท:จว.ใหแตงตั้งใหมีวิศวกร เปนกรรมการรวม / พัสดุทําเรื่อง ขอคนไปที่ สนง.โยธา (โยธาสงรายชื่อกลับ
มาแลว)
3. ตูควบคุมไฟฟา : ตรวจรับแลว

3.3.3 เงินบํารุงป 2560
รายการ
เงินบํารุง ป 2560(7)+ยกมาจาก
ป59(21)+ปรับแผน(3)

จํานวน
31

งบรวม
หมายเหตุ
12,975,700 1. บริษัทซอมแลวเสร็จ 2 เครื่อง อีก 4 เครื่องรอซางมาซอมตอ
(อุปกรณอะไหลไดครบแลว)

3.3.4 แผนเงินบํารุงป 2561
รายการ

จํานวน

งบรวม

หมายเหตุ

17

ครุภัณฑการแพทย 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ
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ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา

19
5

ครุภัณฑยานพาหนะ

1

10,375,000 พัสดุดําเนินการ และเสนอจังหวัด1.ทําเอกสารขอ
อนุมัติยกเลิกแผน 2.ทําเอกสารอนุมัติขอประกาศ
แผนใหม เปน 18 รายการ +คียในระบบ 3.แตงตั้ง
กรรมการ
4,866,200
-ขั้นตอน 4 (18 รายการ) รายงานผล/กําหนดสเปค
14,090,000
1,198,000 ขั้นตอน 2 รอประกาศเผยแรแผน

แผนเงินบํารุงป 2561 ปรับปรุงสิ่งกอสราง สิ่งกอสราง ทั้งหมด 19 รายการ (ไมนับชะลอ 4 รายการ) ถึงขั้นตอน
1.ปรับปรุงหองอานฟลมรังสีแพทย : อยูระหวางกอสราง
2.ทาสีภายนอกอาคารมิตรไมตรี : เสนอรายงานผลพิจารณา/กําหนดแบบรูปรายการและราคากลาง
3.หองแยก ผป.วัณโรค 3 ตึก : อยูระหวางใหชางโยธาปรับปรุงแบบแปลนใหม
- ประกาศรายชื่อผูชนะในการประมูล (5 มิย. 61) หน.ฝายบริหารทั่วไปจะปรับแบบใหมใหเขากับแบบหองน้ําสําหรับผูพิการ ของ ENV
1รายการ : ใหวิศวกรโยธารับรองแบบรูปรายการ 15รายการ : อยูระหวางดําเนินการ

งบบูรณาการชายแดนใตป 2561 รอบผานวาระ 2) โรงพยาบาลปตตานี งบรวม 62,943,700 บาท
1.การแพทยฉุกเฉิน

2.แพทยแผนไทย

ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
1. รถพยาบาล 2 คัน
= 4,000,000 บาท 1.ปรับปรุงหองผาตัด4 หนวย
2. การแพทย 10 รายการ =18,540,000 บาท
= 28,000,000 บาท
รวม 22,540,200 บาท
รวม 28,000,000 บาท
ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
1. อาคารสงเสริมสุขภาพและ
อเนกประสงค(แผนไทย)
=
12,403,500 บาท
รวม 12,403,500 บาท
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
50,540,200

รวมทั้งสิ้น
12,403,500

62,943,700

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ปรับแผน (คาถมที่ดิน) พื้นที่ 3 ไร 97 ตารางวา เพือ่ กอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค
(แพทยแผนไทย) แบบเลขที่ 9637 งบ 12,403,500 บาท ถมที่สงู 1 เมตร เปนเงิน 2,366,000 บาท ขออนุมัติคา ถม
ดินประมาณ 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาท)
มติที่ประชุม ที่ประชุมไมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการเขียนในทายสัญญารวมเปนงบคากอสรางอาคาร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ขอรองเรียนจากตูรองเรียน
สวนใหญจะเปนเรื่องพฤติกรรมบริการ ระบบบริการของเจาหนาที่ การสื่อสาร สัตวพาหะ และสถานที่ สวนคําชมเชยสวน
ใหญจะเปนหอผูปวยพิเศษ ชมเชยในเรื่องการดูแลรักษาผูปวย
5.2 การเจาหนาที่ การลาศึกษาตอของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองศึกษาโครงการใหชัดเจน หากเปน
การฝกอบรม สามารถเบิกได แตหากเปนการลาศึกษาตอ ไมสามารถเบิกได กรณีเจาหนาที่มีสิทธิสามารถเบิกไดตามสิทธิ
ของตนเอง และตองมีการตั้งแผนประจําปไวดวย
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5.3 พยาธิ สงเจาหนาทีอ่ บรมเชื้อดื้อยา สํานักงานเขตประกันสุขภาพเปนผูร ับผิดชอบคาลงทะเบียนทั้งหมด
ไดรับการตอบรับจากสํานักงานเขตไมสามารถจายเงินคาลงทะเบียนใหได กลุม งานพยาธิสามารถตอบคําถามตามวิสัยทัศน
ของโรงพยาบาลได การฝกอบรมสามารถพัฒนาในโรงพยาบาลไดหรือไม หากไมเกิดการพัฒนายกเลิกการฝกอบรม
5.4 สุขศึกษา พฤติกรรมการบริโภคของเจาหนาที่และขอเสนอในการจัดการดานอาหาร จากขอมูลป 2561
เจาหนาที่มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร คือรับประทานอาหารตามใจปากถึงรูไมตระหนัก ใน
โรงพยาบาลหาอาหารสุขภาพมารับประทานคอนขางยาก โรงพยาบาลปตตานีมีการจัดประชุมอบรมเกือบทุกวัน ขอความ
รวมมือใหเจาหนาที่จัดอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับการจัดการประชุมแตละครั้ง ครัวของโรงพยาบาลปตตานี ไดรับการรับรอง
มาตรฐานดานอาหาร เปนที่ดูงานและฝกอบรม และอาหารของโรงอาหารในโรงพยาบาลแตละรานควรจัดโปรโมชั่นชุด
อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อดึงดูดการซื้อของผูมารับประทานไดไมนอย
5.5 พรส.
5.5.1 จัดกิ จกรรมมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจัง หวัดปตตานี ในวันที่ 28-29 มิ ถุนายน 2561 ณ
โรงแรม ซีเอส ปตตานี
5.5.2 มหกรรมวิชาการ 100 ป สาธารณสุขไทย และมหกรรมแสดงผลงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่
18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ
5.5.3 มหกรรมวิชาการรับดับเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 (สถานที่
แจงอีกครั้ง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

