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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 8/๒๕๖1 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
๑. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม จํานวน 14 คน กลับจากลาศึกษาตอจํานวน 12 ราย บรรจุใหม 2 ราย
๒. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบวันที่ 17 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หนาที่ของผูบริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวตกรรม
3. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองยึดหลัก “หลักการทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.1 ติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลังของหนวยบริการ
4.2 รับดําเนินการและเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามปงบประมาณ 2562
4.3 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย (อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย)
5. ผูตรวจราชการเขตฯ 12
5.1 สรุปการตรวจราชการรอบที่ 2/2561
5.2 การจัดซื้อจัดจางป 2562 ยึดบทเรียนในปที่ผานมาเปนหลัก และตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยมของโรงพยาบาลดวย
5.3 คาตอบแทนพื้นที่เสี่ยงภัยของลูกจางชั่วคราว รออนุมัติจากเขตฯ
5.4 งบประมาณ 2562 ทุกหนวยเริ่มดําเนินการทําสัญญา และใหเสร็จสิ้นกอนป 2561
5.5 เชิญรวมกิจกรรมสาธารณสุขสัญจร จ.ตรัง วันที่ 23-24 ส.ค. 61, กิจกรรมวิชาการ รพศ.รพท. วันที่
8-10 สค.61 และกิจกรรมวิชาการของเขต 12 วันที่ 15-17 ส.ค.61
5.6 ปฏิทินกิจกรรมตางๆ
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 งานวิชาการ รพศ/รพท.จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 งานวิชาการเขต 12
วันที่ 6-7 กันยายน 2561 สป.สัญจร จังหวัดตรัง
วันที่ 11 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
6. จากผูวาราชการจังหวัดปตตานี
6.1 เรงรัดการเบิกจายเงิน งบประมาณซึ่งเบิกไดเพียง 18.18% เรงรัดเบิกจายโดยดวน และป 62 เริ่ม
ดําเนินการแตตนป
6.2 นโยบาย e-payment ไมจายชําระหนี้เปนเงินสด เริ่มจากการจายเงินสมทบประกันสังคม
6.3 12 ส.ค. 61 รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9
6.4 เอกสารที่นํามาใชใหม ตองเปนเอกสารที่ไมสําคัญ
6.5 ขอมูล E-report.enery.go.th ลงขอมูลภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
7. โรงพยาบาลปตตานี
7.1 ชมรมลูกจางโรงพยาบาลปตตานี
7.1.1 การประชุม กรรมการบริหารหรือประชุมอื่นทุกครั้ง เชิญ ตัวแทนลูกจางเข ารวมทุกครั้ง เพื่ อ
เสนอขอคิดเห็นในการทํางาน
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7.1.2 เขารวมประชุมวิชาการของชมรม รพ.ปตตานีสนับสนุนใหทุกคนเขารวมได 1 ครั้ง/คน/ป แต
งานประจําตองไมเสีย
7.1.3 หัวหนาหนวย/หัวหนางานสื่อสารเกี่ยวกับขาวสาร ระเบียบ สิทธิประโยชน และรับฟงความ
คิดเห็นของผูปฏิบัติ
7.1.4 อยูเวรถี่มาก ไมไหว รูปแบบการจัดการแบบใหม จัดนํามารวมกัน หรือการจ างเหมาบริก าร
กรณีขอคนเพิ่มตองมีขอมูลประกอบ
7.2 ระเบียนวินัยเจาหนาที่ของรับ หามเด็ดขาดมี 2 เรื่อง คือการทุจริต และยาเสพติด หากพบเจาหนาที่
กระทําทั้งสองเรื่องนี้ใหดําเนินการไลออกอยางเดียว
7.3 เรื่องติดตามทุกเดือนคือ IC ENV RM ระบบบริการ และของกลุมงานสนับสนุนในเรื่องสถานะการเงิน
ติดตามแผนงบตางๆ
7.4 การทํ าแผนป 2562 นําแผนเดิ มที่ ผานมาเปนบทเรียน การทํ าแผนป 62 เน นการพั ฒ นาบุคลกร
วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงพยาบาลเปนหลัก
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือน ก.ค.61 สวน
ตางคารักษาพยาบาลตอ admission UC= -4,527 บาท จายตรง = -3,475 บาท อปท. = -7,901 บาท
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖1 คาใชจายเพิ่มจาก
แผนคือตนทุนวิทยาศาสตรการแพทย เนื่องจากการสงตรวจแลป สงเลือด คาใชจายอื่นเพิ่มจากการโอนเงินให รพช.และ
คาใชสอยเพิ่มเกิดจากคาเชาระบบรับสงภาพทางการแพทย คาจางเหมาขยะติดเชื้อ และคาเชาเครื่อง X-ray เพิ่ม รายได
ลดลงเนื่องจากแรงงานตางดาวและรายไดเบิกจากตนสังกัด
๒. ศูนยพัฒ นาคุณภาพโรงพยาบาลปตตานี (HA) พัฒนาระบบบริการทางคลินิกสูความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยง
เครือขายบริการ 4 สาขา คือ สาขาหัวใจและหลอดลขด สาขาบาดเจ็บหลายระบบ สาขาทารกคลอดกอนกําหนด และ
สาขาความดันโลหิตสู งขณะตั้งครรภ สรพ.เขาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 4-5 กันยายน 2561 เพื่อยกยองเชิดชูเครือขาย
บริการสุขาภาพระดับจังหวัด และจัดอบรมปฏิบัติการ “Risk Management through risk register” วันที่ 25-26
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมายการเดนส
3. การติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นซึ่งต่ํากวาเกณฑ หอผูปวยที่ติด
เชื้อมากที่สุดคือ ICU งาน IC พั ฒนาดวยการใหขอมูลยอนกลับยังหอผูป วยที่มีการติดเชื้อในแตละเดือนใหหนวยงาน
ทราบ และรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่การติดเชื่อใน CMU ดวยเนน
4. คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การรายงานความเสี่ยงมีการรายงานนอยมาก และเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว
ตองไมเกิดขึ้นซ้ําอีก หนวยงานที่รายงานความเสี่ยงนอยคือหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่รายงานความเสี่ยงมาก
คือหนวยงานดานการพยาบาล โดยเนนความปลอดภัยของผูปวย ญาติ และเจาหนาที่
๕. งบลงทุน และแผนเงินบํารุงป ๒๕๖๑
๕.1 งบจังหวัดดานสงเสริมสุขภาพและกีฬา 18 รายการ งบ 7,211,000 บาท (การแพทย 16 รายการ :
เหลือ 2 รายการ ตรวจรับแลว อยูในสัญญา/บริษทั เดียวกัน รอสงมอบ เครื่องเฝาระวังและติดตามสัญญาณชีพผูปวย :
สงมอบแลว เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนยายในอากาศยาน : ตรวจรับแลวแตครุภัณฑที่ไดไมตรงตามสเปค
ยานพาหนะ สงมอบ 19 เมย.61 กอสราง สงมอบ และลงขอมูลแลว
๕.๒ งบ 3 จังหวัด จํานวน 9 รายการ สงมอบแลวทุกรายการ
๕.๓ งบคาเสื่อม
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1. ป 2561 70% หนวยบริการ รวม 13 รายการ รวมงบ 14,172,944.74 บาท ครุภัณฑ 13
รายการ สงมอบแลว 5 รายการ รอสงมอบ 6 รายการ และ 2 รายการรอผูวาราชการจังหวัดลงนามในสัญญา
2. ป 2560 90% หนวยบริการ เครื่องจี้ : กําหนดสเปค และราคากลางใหม รอผูวาเซ็นต
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขั้นตอน 9 จํานวน 2 รายการ
รอลงนามสัญญา ขั้นตอน 10 จํานวน 5 รายการ และรอสงมอบ 16 รายการ
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนสงมอบแลว
100% (เครื่องชวยหายใจ 2 เครื่อง และเครื่องติดตามระยะกลาง 5 เครื่อง
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึง ขั้น ตอน การแพทย1 1
รายการ สงมอบแลว 63 รายการ รอสงมอบ 5 รายการ ระบบลิฟท: จัดทํา TOR และตูควบคุมไฟฟา : สงมอบแลว
และเบิกจาย
๕.๔ เงิน บํ ารุ งป 2560 เหลื อ อี ก 2 รายการ ตรวจรั บ แล ว แตยั งใช ไม ได เนื่อ งจากเจออาการอี ก ไฟ
เซนเซอรเสียเพิ่ม รอสั่งมาเปลี่ยนใหม
๕.๕ แผนเงินบํารุงป 2561 ปรับปรุงสิ่งกอสราง 18 ใหทําขั้นตอนใหมเปน EBID สวนรายการครุภัณฑ
ยานพาหนะ ถึงขั้นตอนการกําหนดคุณลักษณะ TOR
๖. รายงานการพัฒนาระบบบริการ
๖.๑ การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เปาหมายป 2562 การใหบริการ CMU 1 ปรับโครงสรางการ
ใหบริการภายในคลินิกใหนาอยู เพิ่มบริการมากขึ้น ประชาสัมพันธ สรุปยอดประจําเดือน กรกฎาคม 2561 จํานวนผู
มาใชสิทธิจายตรงขาราชการ 32 คน จํานวนเงิน 7,518 บาท เริ่มใชเครื่อง EDC วันที่ 13 มิถุนายน 2561
6.2 การพั ฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีการจัดทําโครงการ “ ครอบครัวเขมแข็ง”......ภายใตกรอบเมือง
ปลอดขยะ, การดูแลผู เปราะบาง ผู พิ การและผู สูง อายุ, เด็ก เมื อ ง เก ง ดี มี สุ ข, รายไดดี เศรษฐกิ จ พอเพี ยง, ความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน, ยาเสพติด, คุมครองผูบริโภค มีก ารประชุมและกําหนดพื้นที่เปาหมายตามประเด็ น
ปญหา ทราบบทบาทหนาที่และภารกิจ วางแผนการดําเนินงานตามหัวขอ พชอ.
๗. Green and clean การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมใหไดมาตรฐาน โรงพยาบาลปตตานีไดรับการประเมิน
GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ผานหลักเกณฑในระดับพื้นฐาน และกรมอนามัยมาประเมินในวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึง่ ทางโรงพยาบาลปตตานีไดตั้งเปาหมายในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปตตานีจะตองผาน
การประเมิน ใหไดในระดับดีมาก
๘. พัสดุ
8.๑ ยืนยันการใชยอดตามแผนการจัดซื้อป ๒๕๖๑ ยืนยันยอดภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
8.2 กําหนดการสงแบบบันทึกความตองการปงบประมาณ 2562
8.3 แผนการจัดซื้อพัสดุป 2562 ตรวจสอบภายในจากกระทรวงสาธารณสุขเขาเยี่ยม 31 ก.ค.-3 ส.ค.
61 กําหนดไวดังนี้
-หนวยเบิกสงแผนการจัดซื้อพัสดุป 2562 ใหงานพัสดุภายในวันที่ 16 ส.ค.61
-งานพั สดุ ประกาศรายการวัสดุที่ จะสตอกให ห นวยเบิ กวันที่ 17 ส.ค.61 ในเวปของโรงพยาบาล
ปตตานีชื่อ “รายการของสตอกป 2562” แจงใหพัสดุทราบกอนวันที่ 6 กันยายน 2561
-งานพัสดุสงแผนการจัดซื้อพัสดุป 2562 ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีในวันที่ 6 ก.ย.61
9. สัตวเลี้ยง จําพวก แมว สุนัข มีเจาหนาที่ ญาติ ผูปวยใหอาหารสัตว ทําใหสัตวอาศัยอยูในหอผูปวย หากพบ
เจอใครใหอาหารสัตวแนะนําใหเอาสัตวไปเลี้ยงที่บาน
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เรื่อง รับรอง
๔.1 เภสัชกรรม ระบบจั ดการยาแบบกึ่งอั ตโนมัติ บริษัทคิดคาบริ การผูป วยใน ใชงบประมาณสําหรับการจางเหมา
บริการระบบปฏิบัติการจัดยา-จายยาผูปวยอัตโนมัติพรอมอุปกรณ จํานวน 1 งาน คิดเปนเงิน 2,560,000 บาท/ป
ผูปวยนอก ใชงบประมาณสําหรับจางเหมาบริการระบบปฏิบัติการจัดยาผูปวยระบบสายพาน พรอมอุปกรณ จํานวน 1
งาน คิดเปนเงิน 1,881,184 บาท/ป บริษัทรวมวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน ลงทุนติดตั้งเครื่อง วางระบบ
ติดตั้งเครื่องจน สามารถทํ างานได สนับสนุนอุป กรณฉลากยา คิดราคาตามจํานวนซองยา/ใบสั่ง ยา เท าที่ จ ายจริ ง
คาใชจายทั้งหมดพรอมอุปกรณ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แตตองดูรายละเอียดอีกครั้ง
เรื่อง มอบหมาย
1. การเงิน ปญหาการใชบัตร EDC และการจายเงินทุกครั้งใชระบบ E-payment
2. พัสดุ เปรียบเทียบแผนป 59-61 และหนวยเบิกทุกหนวยตรวจสอบสตอกในวันที่ 17 ส.ค.61 แจงใหพัสดุ
ทราบกอนวันที่ 6 ก.ย.61
2. การเจาหนาที่ ว.16 สรุปใหเสร็จสิ้นภายในสิงหาคม 2561
3. บริหารทั่วไป รายงานมูลพลังงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และกรณีจัดประชุมที่เกี่ยวของกับลูกจาง
ชั่วคราว ขอใหเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในการประชุมชุดตางๆ แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางาน
4. เวชกรรรม การเบิกจายยาของ CMU สําหรับผูปวยใชสิทธิเบิกได
5. ศูนยประกัน รายงานขอมูลติด C
6. ENV. สัตวเลี้ยงในโรงพยาบาล
เรื่อง ติดตาม
1. การเงิน ปญหาการใชเครื่อง EDC และรายงานการบริหารการเงินการคลังและสถานะการเงิน
2. พัสดุ เทียบแผนป 59-61
3. ฝายบริหารทั่วไป ENV, Green and clean
๔. กลุมงาน พรส. รายงานความกาวหนาของงบลงทุน และการขออนุมัติปรับแผนตางๆ และการพัฒนาระบบ
บริการ และผลการตรวจราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๒
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 8/2561
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาค พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑. นายแพทยเฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นายแพทยอรุณ
4. นางสุวิมล
5. พญ.วรางคณา
6 นายแพทยพรสวัสดิ์
7. นายแพทยสุชาติ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
พวงแกว
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
ศุภธราธาร

8. นายแพทยรุซตา
สาและ
9. นางสาวรวงรัตน
สุหรรษา
10. แพทยหญิงภาวิณี
เสรีประภากิจ
11. นายแพทยอัสมาน
อาลี
12. แพทยหญิงสุรสั วดี
ศุภธราธาร
13. แพทยหญิงดาราวรรณ
สิรินพคุณ
14. นายแพทยพัชระ
บรรจงละเอียด
15. ทพญ.ชุติพร
เกิดทิพย
16. นางสาวทิพวรรณ
วัฒนโชติ
17. พญ.ชนันณชิฏา
ประพิณโรจน
18. นางสาวทัญญา
บัวสิน
19. นางศิริมา
เงินงาม
20. นายอภิเชษฐ
โกตัน
21. นายอนิรุต
เกปน
22. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
23. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
24. นายฉลอง
มีสงค
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
2. แพทยหญิงศิริพร
รังสิเวค
3. นายแพทยจุมพล
ชอพันธุกุล

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
(แทน) ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
(แทน) หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเจาหนาที่
(แทน) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
(แทน) หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมการพยาบาล
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ, หัวหนากลุม งานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ดานพัฒนาโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
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4. พญ.ฉวีวรรณ

ศีลวัฒนพันธ

5. พญ.เสาวลักษณ
6. พญ.ละออพรรณ
ผูเขารวมประชุม
1. นางชนิษฐา
2. นางสาวกัญญา
3. นางสาวแกวตา
4. นางเพ็ญแข
5. นางสาววันทนา
6. นางลมัย
7. นางสุมาลี
8. นางสายพิณ
9. นายวิรัช
10. นางสาวอุษณีย
11. นางรัชนีวรรณ
12. นางสาวพรชนก
13. นางกัลยา
14. นางซารีนา
15. นางสาวรอกีเยาะ
16. นางอศิรา
19. นางสาวภัณฑิวา

ศิลาลาย
สาและ

ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอ
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนากลุมงานวิสัญญี

กุกุทพันธ
สุขะนันท
ตัมพวิบูลย
พิมลเศรษฐพันธ
คุมพาสโน
แดงประดิษฐ
คงสมพรต
กุลดิลก
แกวมณี
ชวยธรรมรัตน
แกวประกาศ
เกื้อกอสุข
ตั้งสิริวรกุล
ตะโละ
เจะแว
ควรเอกวิญู
จันทพัฒน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายชางเทคนิค
นักกายภาพบําบัด
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน สิงหาคม 2561 ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ขาราชการกลับจากลาศึกษาตอ
1. นางสาวกนกทิพย ทองผอง
2. นางสาวมารียา เจะอารง
3. นางสาวณาตยา โกมาศกุลศักดิ์
4. นางสาวธิดารัตน อมแกว
5. นายพจนชระ แซฉั่ว
6. นางสาวชวนิตา แพรศรีสกุล
7. นางสาวณัฐกานต แกวสุวรรณ

ตําแหนง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยปฏิบัติการ
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
8. นางสาวปณฑ จันทนิมิ
9. นางสาวฟูรีดา สาหลํา
10. นางสาวสุภัค พูลสวัสดิ์
11. นายมูฮําหมัดซอบีร กริยา
12. นายศิวกร เจียรนัย
ขาราชการบรรจุใหม
1. นางสาวนัสวีน ตอแก
2. นางสาวธนัญญา ชลิตตานนท

ตําแหนง
นายแพทยปฏิบัติการ
นายแพทยปฏิบัติการ
นายแพทยปฏิบัติการ
นายแพทยปฏิบัติการ
นายแพทยปฏิบัติการ
ทันตแพทยปฏิบัตกิ าร
ทันตแพทยปฏิบัตกิ าร

2. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2561 มีกจิ กรรมทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
1 ๑๖ กรกฎาคม
2

๑๘ กรกฎาคม

3

๑๙ กรกฎาคม

4

๒๓ กรกฎาคม

5

๒๓ กรกฎาคม

6

24, ๒๖
กรกฎาคม

7

๒๗ กรกฎาคม

8

๓๑ กรกฎาคม

9

๑ สิงหาคม

หนวยงาน

รายการ

กลุมงานเวชกรรมสังคม
จัดประชุมฟนฟูวิชาการงานอนามัยแมและ
รวมกับเทศบาลเมืองปตตานี เด็กโครงการเคาะประตูชวนแมนองหนูไป
ฝากครรภ ปที่ 2
คณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการทีม
ประชาสัมพันธมูลนิธิ
ประชาสัมพันธ มูลนิธิโรงพยาบาลปตตานี
โรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
ฝายบริหารรวมกับสห
อบรมอัคคีภัยและซอมแผนอัคคีภัย ป
วิชาชีพ โรงพยาบาลปตตานี ๒๕๖๑
คณะกรรมการ ENV รวมกับ กิจกรรมโยน EM Ball ลงคลองสามัคคีใน
กศน.ปตตานีและเจาหนาที่ โครงการ “รักษคลองสามัคคี”
โรงพยาบาลปตตานี
กลุมการพยาบาล
ประชุมการทําแผนและสรุปแผนการแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ป ๒๕๕๖
จนถึงปจจุบัน
กลุมงานสุขศึกษา รวม
รณรงคอาสาฬบูชา ใน 3 เรื่อง ไดแก ๓ อ.
กับสหวิชาชีพ โรงพยาบาล ๒ ส. ตักบาตรไดบุญ และทําลายแหลง
ปตตานี
เพาะพันธุยุง
งานแพทยแผนไทยและ
สอนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
การแพทยทางเลือก
แพทยแผนไทย จาก ม.ทักษิณ มอ.สงขลา
กลุมงานสุขศึกษา รวม
รณรงคไวรัสตับอักเสบ บีและซี ใหความรู
กับสหวิชาชีพ รพ.ปตตานี
และประชาสัมพันธการตรวจคัดกรอง
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง เด็กพิการที่
รวมกับ ศอ.บต. พมจ. เหลา สมควรไดรับรองเทาฝกเดินในพื้นที่ จชต.
กาชาดจังหวัด และศูนย
ในโครงการ “เกาอี้สุขใจ สู รองเทาคูแรก”
การศึกษาพิเศษ จ.ปตตานี มีเด็กมารับการตรวจประเมิน 18 ราย
ไดรับการวัดทํารองเทาโดย นพ.เชิดพงศ
หังสสูต แพทยเวชศาสตรฟนฟู 2 ราย สง
ตอรพ.ยะลา 9 ราย และสงตอรพ.
หาดใหญ 3 ราย

สถานที่

หมายเหตุ

หองไทรงาม
หองราชาวดี
โรงพยาบาลปตตานี
บริเวณแนวริมคลองและ
สะพานชูเกียรติครับ
สสจ.ปตตานี
อาคารผูปวยนอก
อาคารแพทยแผนไทย
อาคารผูปวยนอก
หองชลาลัย

กศน.ตตานี
สนับสนุน
EM Ball
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ที่
10

วันที่จดั
๖-๗ สิงหาคม

11

๘-๙ สิงหาคม

หนวยงาน
กลุมงานสุขศึกษารวมกับ
ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาล
ปตตานี
กลุมงานสุขศึกษา

12

๙ สิงหาคม

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล
1 ๑๗ กรกฎาคม
กลุมงานเวชกรรมสังคม
2 ๑๘ กรกฎาคม
กลุมงานจิตเวช (Service
Plan สาขาจิตเวช)

3

กรกฎาคม

กลุมงานเวชกรรมสังคม

4

กรกฎาคม

กลุมงานเวชกรรมสังคม

5

21 - 22
กรกฎาคม

กลุมงานสุขศึกษา

6

๒5 กรกฎาคม

โรงพยาบาลปตตานี
- ผอ.รพ.ปน.
- ก.เวชกรรมสังคม
- อสม.
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๒๘ กรกฎาคม

เจาหนาที่โรงพยาบาล
ปตตานี

รายการ
กิจกรรมสรางแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ
ในการพัฒนางานจิตอาสา

สถานที่
หองราชาวดีและหอง
ชลาลัย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลดน้ําหนัก
หองประชุมไทรงาม
อยางไร ใหประสบผลสําเร็จ” ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑
จัดอบรมพัฒนาทักษะการฟนฟูมรรถภาพ หองประชุมราชาวดี
ผูปวย TBI วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากรพ.
ปน.และรพ.มอ.มาใหความรูแกนัก
กายภาพบําบัดจากทุกโรงพยาบาลใน
จังหวัดปตตานีเพื่อรองรับการขยายการสง
ผูปวยกลุมนี้กลับดูแลตอในระยะ
Intermediate Care
การอบรมมีการประเมินความรูกอน-หลัง
ผลการประเมินผูเขาอบรมมีคะแนน
ทดสอบหลังอบรมเพิ่มขึ้น 100 % และมี
คะแนนผานเกณฑ >หรือ= 80 คิดเปน
รอยละ 86.36
ฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2
จัดโครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพจิต
จังหวัดปตตานีในการดูแลผูปวยจิตเวช ป
2561 อบรมใหความรูเรื่องโรคทางจิตเวช
ยาจิตเวช และจิตเวชฉุกเฉิน โดยมี
กลุมเปาหมายคือ แพทย พยาบาล เภสัช
กร นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห
จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปตตานี
จํานวน 95 คน
จัดกิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุมเสี่ยงสูงตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในชุมชน
กิจกรรมเชิงรุกเยี่ยมบานคนไขในชุมชน
จัดกิจกรรมเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพโดยใชหลัก 3อ.2ส. และตามสุข
บัญญัติแหงชาติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี นําทีม
Big Cleaning Day
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัว 66 พรรษา
รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
เจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 66 พรรษา

โรงเรียนเทศบาล 2
หองประชุม โรงพยาบาล
มายอ

ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ภูตะวันรีสอรท จังหวัด
พัทลุง
มัสยิดนูรปะการอ

อบจ.ปตตานี

หมายเหตุ

9

ที่
8

วันที่จดั
๓ สิงหาคม

๙

๓ สิงหาคม

หนวยงาน
- ก.เวชกรรมสังคม
- คลินิกกามโรค
- ก.อาชีวอนามัย
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
รวมกับกลุมงานพยาบาล

10 ๓ สิงหาคม

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
รวมกับกลุมงานพยาบาล

11 ๖ สิงหาคม

สหวิชาชีพ โรงพยาบาล
ปตตานี

12 ๗ สิงหาคม

กลุมงานทันตกรรม

13 ๘ สิงหาคม

กลุมงานเวชกรรมสังคม

๑4 ๑๐ สิงหาคม

- ก.เวชกรรมสังคม
- ER
สหวิชาชีพ โรงพยาบาล
ปตตานี

๑5 ๑๒ สิงหาคม

รายการ
จัดอบรมใหความรูพนักงานในหนวยงาน
ภาคเอกชนในเรื่อง 3 อ. และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและเอชไอวี
ติดตามอาการผูปวย Intermediate Care
ที่ Refer Back ไป Admit Rehab ตอที่
รพช. และมอบแบบประเมินคะแนนความ
ปวดใหกับ ER ของ รพช.
ติดตามอาการผูปวย Intermediate Care
ที่ Refer Back ไป Admit Rehab ตอที่
รพช. และมอบแบบประเมินคะแนนความ
ปวดใหกับ ER ของ รพช.
ออกหนวยแพทยจิตอาสา จังหวัดปตตานี
และทํากิจกรรมอาสาพัฒนา ๕ จุดไดแก
มัสยิดกลาง ลานวัฒนธรรม สะพานเดชานุ
ชิต สะพานศักดิ์เสนีย และศาลเจาแมลิ้ม
กอเหนี่ยว
โครงการ รักษฟน คปสอ.เมืองปตตานี ป
2561
กิจกรรมที่ 3 คาราวาน Smart Kids พิชิต
ฟนผุ กลุมเปาหมาย ผูดูแลเด็ก ศพด.
104 คน ผูปกครอง 190 คน เด็ก 190
คน และ จนท. 20 คน
อบรมใหความรูโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอชไอวี พรอมทั้งเฝาระวังสุขภาพใน
นร.ม.2 รร.เดชะปตนยานุกูล และปวช. ว.
เทคนิคปตตานี
ลงพื้นที่ตรวจรางกายพระและสอนการทํา
CPR
รวมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สถานที่
บริษัทพัฒนาการประมง
ปตตานี จํากัด

หมายเหตุ

รพ.มายอ และ รพ.ทุงยาง
แดง
รพ.มายอ และ รพ.ทุงยาง
แดง
อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี

รร.เดชะปตนยานุกูล และ
ว. เทคนิคปตตานี

โรงแรม ซีเอส ปตตานี

วัดกลางปตตานี
อบจ.ปตตานี

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
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2. หนาที่ของผูบริหาร รับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรม
3. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทกุ คนตองยึดหลัก “หลักการทรงงาน”ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ยึด
ประโยชนสวนรวม” “สวนรวม” อยูได “สวนตัว” จึงอยูได “สวนรวม” ไดประโยชน “สวนตัว” ก็ไดประโยชน “ยึด
ประโยชนสวนรวม”เปนสําคัญ
4. จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข (18 พค.61 บุรีรัมย)
4.1 ติดตามทุกเดือน คือความกาวหนางบฯ การเงิน/การคลั งของหนวยบริการ การพั ฒนาระบบหนวย
บริการโดยเนนความกาวหนาของงานที่มอบหมาย ผลที่เกิดขึ้นเปนปญหาและอุปสรรคหรือไม
4.2 ใหสวนราชการทุกหนวยงานรีบและเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการตามงบประมาณฯ 2562
4.3 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแตงตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม คือ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย (อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย)
5. ผูตรวจราชการเขตฯ 12 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ
5.1 สรุปตรวจราชการรอบที่ 2/251
5.2 การจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2562 ใหยึดบทเรียนในป งบประมาณที่ผ านมาเห็นหลัก และการ
เขียนแผนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของโรงพยาบาล โดยยึดผูมารับบริการเปนหลัก
5.3 ว.16 มอบใหกลุมงานการเจาหนาที่ดําเนินการโดยเร็ว และใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2561
5.3 คาตอบแทนพื้นที่เสี่ยงภัยลูกจางชั่วคราว เขตฯ กําลังดําเนินการ โดยขอจากงบบูรณาการภาคฯ รอการ
อนุมัติจากเขตฯ
5.4 การจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2562 ทุกหนวยงานเริ่มดําเนินการใหทําสัญญาไดเลย และใหเสร็จสิ้น
กอนปงบประมาณ 2561
5.5 เชิญรวมกิจกรรมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมสัญจร จ.ตรัง ระหวางวันที่ 23-24
สิงหาคม 2561 กิจกรรมวิชาการเขต 12 และกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข
5.6 ปฏิทินกิจกรรมตางๆ
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 งานวิชาการ รพศ/รพท.จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 งานวิชาการเขต 12
วันที่ 6-7 กันยายน 2561 สป.สัญจร จังหวัดตรัง
วันที่ 11 กันยายน 2561 ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
6. จากผูวาราชการจังหวัดปตตานี
6.1 โรงพยาบาลป ตตานี เ บิ ก จ ายงบไดเ พี ย ง 18.18% ซึ่ ง เป น อั น ดั บ 3 ซึ่ ง นั บ จากท ายสุ ด ขอให
โรงพยาบาลเรงรัดและติดตามดําเนินการเบิกจายโดยดวน และในป 2562 ใหดําเนินการเรงรัดการจัดหาฯ ตั้งแตตนป
6.2 นโยบาย e-payment ใหทุกหนวยงานดําเนินการจายดวยระบบ e-payment จะไมจายลูกหนี้เปน
เงินสด ซึ่งเริ่มจากการจายเงินสมทบประกันสังคม
6.3 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ขอเชิญ เจาหนาที่รวมกิจกรรมวันเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
6.4 กระดาษเอกสารที่ใชแลว นํามาใชใหม สามารถนํามาใชใหมไดแตตองไมใชเอกสารที่สําคัญ และควรมี
ขีดฆาหนาที่ใชเดิมดวย
6.5 ขอ มู ล E-report.energy.go.th เป น ขอ มู ล ของกระทรวงพลั ง งาน ให ทุ ก หนวยงานที่ รั บ ผิ ดชอบ
มาตรการพลังงานลงขอมูลใหเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
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7. โรงพยาบาลปตตานี
7.1 ชมรมลูกจางโรงพยาบาลปตตานี
7.1.1 การประชุม กรรมการบริ ห ารของโรงพยาบาลหรื อ การประชุม อื่ น ลู กจ างชั่วคราวหรื อ
เจาหนาที่ที่สนใจขอเขารวมใหดวยในการประชุมทุกครั้ง ซึ่งจะเสนอขอคิดเห็นการทํางานตางๆ เชนเวลาเยี่ยม เวลาทํา
ความสะอาด การขายของ แมคาเร เปนตน
7.1.2 ขอเขารวมประชุมวิชาการของชมรม ซึ่งโรงพยาบาลปตตานี สนับสนุนใหทุกๆคนเขารวม
ประชุมได 1ครั้ง/คน/ป และตองบริหารจัดการไมใหงานตนเองเสีย
7.1.3 ขอใหหัวหนาหนวย/หัวหางานสื่อสารเกี่ยวกับขาวสาร ระเบียบ สิทธิประโยชน และรับฟง
ความคิดเห็นของผูปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
7.1.4 อยูเวรถี่มาก อยูไมไหว รูปแบการจัดการแบบใหม จัดการรวมกัน หรือการจางเหมาบริการ
กรณีที่ขอคนเพิ่มจะตองมีขอมูลประกอบดวย
7.2 ระเบียบวินัยเจาหนาที่ ของรัฐ เรื่อ งที่ หามเด็ดขาดมี 2 เรื่อ งคือ การทุจ ริต และยาเสพติด หากพบ
เจาหนาที่ที่กระทําทั้งสองเรื่องนี้ใหดําเนินการไลออกอยางเดียว
7.3 เรื่องติดตามทุกเดือน คือ IC, ENV., RM ผลงานระบบบริการ และของกลุมงานสนับสนุนในเรื่องของ
สถานะการเงิน ติดตามแผนงบ เงินตางๆ และ Green& Clean Hospital
7.4 การทําแผนจัดซื้อจัดจางป 2562 นําแผนเดิมเปนบทเรียนในการจัดทําแผนใหม ในการจัดทําแผนป
2562 เนนการพัฒนาบุคลากร ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ เปาหมายหลักคือ วิสัยทัศนของโรงพยาบาล งานมาตรฐาน
ประชาชนไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม โดยมีผลงานคือ เจาหนาที่มีความสุข ประชาชนสุขภาพดี ระบบฯ ยังยืน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ตามที่โรงพยาบาลป ตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาลป ตตานี ครั้งที่ 7/2561
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 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
สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
กระดูก
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

54.44
(331/608)
52.48
(317/604)
32.95
(205/622)

48.31
(243/503)
34.30
(201/586)
37.45
(203/542)

58.69
(27/46)
41.66
(25/60)
27.69
(18/65)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน กรกฎาคม 2561

69.72
(456/654)
61.50
(401/652)
45.61
(281/616)

18.02
(93/516)
21.80
(133/610)
23.77
(155/652)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

12.00
(9/75)
10.86
(10/92)
12.12
(8/66)

28.00
(7/25)
22.72
(5/22)
10.52
(2/19)
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สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน มิ.ย.61)

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัดผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน
อปท.ผูปวยนอก
จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
สิทธิ
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือนกรกฎาคม 61

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

716,498.35

1,087,906.00

362,902.25

685,998.50
6,963,187.00
9,653,551.00
1,404,537.00
1,046,828.00
51,771,282.28
6,963,187.00

18,475,983.88
282,642.18
2,066,552.00
795,560.90
(828,054.29)
690,994.50
5,819,586.43
9,618,735.00
1,727,086.00
262,733.00
39,772,367.28
5,819,586.43

-9,530,853.15
-71,393.57

24,661,570.00

28,006,837.03
354,035.75
2,568,402.00

1,646,689.00
841,691.00
2,411,456.00
30,640,806.60

คงคาง

25,163,420.00
-292,345.10

684,004.96
357,906.25

-1,143,600.57
1,681,505.00
519,142.00
3,195,551.00
31,601,529.21

-11,038,192.39
-1,143,600.57

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561

UC
-6,198
-4,919
-4,527

จายตรง
-1,805
-3,907
-3,475

อปท.
-1,659
-139
-7,901

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

รายไดและคาใชจาย
รายการ
แผนกรกฎาคม ๒๕๖๑
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิไมรวมงบลงทุน

837,928,067.66
795,883,473.49
42,044,594.17

มาตรฐาน
<0.8

กรกฎาคม 2561
คํานวณจากเงินบํารุง
1.23

กรกฎาคม 2561
คํานวณจากเงินทั้งหมด
1.74

<1.5

1.99

2.43

>1

2.22

2.64

167,566,95850

249,053,528.34

ผลกรกฎาคม ๒๕๖๑
879,919,774.43
807,031,683.32
72,888,092.11

ผลตาง
+41,991,706.77
+11,148,208.83

รายงานลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ณ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ 832,830 บาท
-ยังไมครบกําหนดชําระ 691,870
บาท
-ครบกําหนดชําระ
140,960
บาท
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รายละเอียดการจายเงินบํารุงในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
เงินบํารุงคงเหลือ ณ กรกฎาคม 61
129,113,136.86
จาย เจาหนี้การคา รวม
17,396,215.74
คาสาธารณูปโภค
1,980,231.07
คาตอบแทนเจาหนาที่
6,719,175.50
เงินเดือนลูกจางชั่วคราว
4,406,405.20
คาตอบแทน ฉ. 10
15,998,200.00
คาตอบแทน ฉ. 11
14,053,200.00
คาตอบแทน ฉ. 12
1,790,550.00
57,937,572.31
คงเหลือ
71,175,564.55
สรุป
- คาใชจายจากการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน ปรากฏวาคาใชจายที่เกิดจากตนทุนวิทยาศาสตร
การแพทยเพิ่มสูงมาก เนื่องจากมีสงตรวจแลปเพิ่ม มีการสงเลือดของสภากาชาดไทยเพิ่ม คาใชจายอื่นที่เพิ่มเกิดจากการ
โอนเงินใหกับ รพช.ตางๆ คาใชสอยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคาเชาระบบรับสงภาพทางการแพทยเพิ่มขึ้นจายลวงหนาไป
แลว 3 งวด คาจางเหมาขนขยะติดเชื้อ จายแลว 2 งวด และคาจางเหมาเครื่อง X-ray เคลื่อนที่
- รายได รายได ที่ ค งที่ แ ละได รั บ จั ด สรรคื อ รายได ง บประมาณส ว นบุ ค ลากร รายได จ ากเงิ น กองทุ น
หลักประกันสุขภาพ และรายไดจากประกันสังคม สวนรายไดที่ลดลงคือรายไดเบิกจากตนสังกัดและรายไดจากแรงงาน
ตางดาว ซึ่งตางดาวในจังหวัดปตตานีสามารถไปขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่อําเภออื่นได
3.๕ ศูนยคุณภาพ (HA) เข็มมุง พัฒนาระบบบริการทางคลินิกสูความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงเครือขายบริการ 4
สาขาคือ สาขาหัวใจและหลอดเลือด สาขาบาดเจ็บหลายระบบ สาขาทารกคลอดกอนกําหนด และสาขาความดันโลหิต
สูงขณะตั้งครรภ ตัวชี้วัดทั้งหมดไดแก ตัวชี้วัดผลดานการมุงเนนผูรับผลงาน ตัวชี้วัดดานการเงิน ตัวชี้วัดดานทรัพยากร
บุ คคล ตัวชี้วัดดานกระบวนการบริ ห ารความเสี่ยง ตัวชี้วัดดานโครงสร างความปลอดภัย/สิ่ งแวดล อ ม ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการป อ งกั น และควบคุ ม การติ ดเชื้ อ ตั ว ชี้วั ด ด านกระบวนการจั ด ระบบความปลอดภั ย ด านยา ตั วชี้ วั ด
กระบวนการระบบเวชระเบียน ตัวชี้วัดกระบวนการระบบรังสี ตัวชี้วัดกระบวนการระบบพยาธิ ตัวชี้วัดดานกระบวนการ
นําองคกร การรับการประเมินครั้งที่ 3 โดยคณะอนุกรรมการรับ รองคุณภาพ คือ RM, IC, กระบวนการดูแลผู ปวย,
ระบบยาเชิงปฏิบั ติก าร จํ านวนตัวชี้วัดที่ ตอ งปรั บ ปรุง คือผลดานการดูแลผูป วย ผลดานทรัพ ยากรบุ คคล ผลดาน
ระบบงานและกระบวนการทํางาน ผลดานการนําองคกร และเตรียมรับการเยี่ยมวันที่ 4-5 กันยายน 2561 เพื่อยก
ยอ งเชิดชูเ ครือ ข ายบริก ารสุ ขภาพระดับ จั ง หวัด กิ จ กรรมคุณ ภาพประจํ าเดือ นสิ งหาคม 2561 คือ จั ดอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติก าร “Risk Management through risk register” วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมายการเดนส
ปตตานี
3.๖ การติดเชื้อ ในโรงพยาบาล (IC) การติดเชื้อในโรงพยาบาลปตตานี อัตราการติดเชื้อ รวม 9 เดือนอยูใน
อัตรา 2.2/1000 วันนอน ซึ่งต่ํากวาเกณฑ หอผูปวยที่ติดเชื้อมากที่สุดคือ ICU รวมถึง MICU และ SICU ปญหาที่พบ
มากที่สุดคือสถานที่ เชน การจัด Zone อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย เชน Cuff BP, หูฟง, ถังขยะชนิดเทา
เหยียบ การทําความสะอาดอุปกรณ และเครื่องมือทางการแพทย เชน การผสมน้ํายา การทําความสะอาดสถานที่
การเก็ บเครื่องมื ออุ ป กรณตางๆ งาน IC พัฒ นาดวยการใหขอมู ลยอ นกลับ แกตึกผูป วยที่มี การติดเชื้อ ในแตละเดือ น
รับทราบใหเปนปจจุบัน รวมถึงตรวจสอบพื้นที่การติดเชื้อใน CMU ดวย
3.7 คณะกรรมการความเสี่ยง (RM) การบริหารความเสี่ยง องคก รมีระบบการบริหารความสี่ ยงและความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคลองกัน เพื่อจัดการความเสี่ยงและสรางความปลอดภัยแกผูปวย ผูรับบริการ
เจาหนาที่และผูที่มาเยือน นโยบายบริหารความเสี่ยงของรพ.ปตตานี คือ
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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/ทีม พัฒ นาคุณภาพมี การทบทวนความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงทุกวัน ใน โปรแกรม
ความเสี่ยงโรงพยาบาล และบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
5. ใหหนวยงาน/ทีม กําหนด Trigger tool สําคัญที่ตองทบทวนการดูแลผูปวย ภายใตแนวคิด One day:
One chart และวางมาตรการในการป องกัน แกไขความเสี่ยงอยางเปนระบบอยาง สม่ําเสมอ และรายงานหั วหนา
กลุม/ทีม และกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบตามระยะเวลา ที่กําหนด
6. ใหหนวยงาน/ทุกทีมครอมสายงาน จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยงของหนวยงาน/ทีมครอมสายงานให
เปนปจจุบันปละ 1 ครั้ง
การรายงานความเสี่ยงในเดือนกรกฎาคม 2561 หนวยงานที่ไมมีการรายงานความเสี่ยง ไดแก พรส.
เปล ไตเทียม คลังยา หองบัตร ซักฟอก น้ําเสีย สนาม การเงิน บัญชี โสต ศูนยประกัน ทันตกรรม พัสดุ แผนไทย หอง
นึ่ง หนวยงานที่รายงานความเสี่ยงมากที่สุด ไดแก พิเศษชูเกียรติ การพยาบาล ยาใน ตึกนรีเวชกรรม ICU
3.๘ งบลงทุนและแผนเงินบํารุงปงบประมาณ 2561
3.๘.1 การดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบใหม
ขันตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กิจกรรม
จัดทําแผนดําเนินการ
ประกาศเผยแพรแผน
แตงตั้งกรรมการกําหนดสเปค
รายงานผลกําหนดสเปค
จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
จัดทําประกาศเชิญชวนในระบบ
เสนอราคา+เปดซอง
รายงานผลเปดซอง+เรียกทําสัญญา
ทําสัญญา
สงมอบ

วดป.

หมายเหตุ

7 วัน

เวนเวลา 7 วันเพื่อประกาศ ในระบบตามระเบียบ

3.๘.2 การดําเนินการจัดซื้อตามแผนงบลงทุนป 2561
รายการ
งบรวม
1.งบจว.ดานสงเสริมสุขภาพและกีฬา 7,211,000
18 รายการ

สิงหาคม 2561
1.การแพทย 16 รายการ : เหลือ 2 รายการ ตรวจรับแลว อยูใน
สัญญา/บริษัทเดียวกัน รอสงมอบ
-เครื่องเฝาระวังและติดตามสัญญาณชีพผูปวย : สงมอบแลว
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนยายในอากาศยาน : ตรวจรับ
แลวแตครุภัณฑที่ไดไมตรงตามสเปค 1 ขอ
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2. ยานพาหนะ สงมอบ 19 เมย.61
3. กอสราง สงมอบ และลงขอมูลแลว
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
-ครุภัณฑ 13 รายการ สงมอบแลว 5 รายการ รอสงมอบ 6 รายการ และ 2 รายการรอผูวาราชการจังหวัดลงนามใน
สัญญา
2. ป 2560 90% หนวยบริการ เครื่องจี้ : กําหนดสเปค และราคากลางใหม รอผูวาเซ็นต
3. ป 2559 90% รวม 24 รายการ งบ 13,227,535.30 บาท ถึงขั้นตอน 9 จํานวน 2 รายการ รอลงนามสัญญา ขั้นตอน
10 จํานวน 5 รายการ และรอสงมอบ 16 รายการ
4. ป 2556 10% ระดับจังหวัด รวม 2 รายการ งบรวม 3,000,000 บาท ถึงขึ้นตอนสงมอบแลว 100% (เครื่องชวยหายใจ
2 เครื่อง และเครื่องติดตามระยะกลาง 5 เครื่อง
5. <ป 2558 ลงมา รวม 14 รายการ งบรวม 10,350,000 บาท ถึงขั้นตอน การแพทย11รายการ สงมอบแลว 63 รายการ
รอสงมอบ 5 รายการ ระบบลิฟท: จัดทํา TOR และตูควบคุมไฟฟา : สงมอบแลว+เบิกจาย

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

จํานวน
31

งบรวม
หมายเหตุ
12,975,700 เหลืออีก 2 รายการ ตรวจรับแลว แตยังใชไมได เนื่องจากเจออาการ
อื่นอีก ไฟเซนเซอรเสียเพิ่ม รอสั่งบริษัท สั่งของมาเปลี่ยนใหม

3.๘.4 แผนเงินบํารุงป 2561
รายการ
ครุภัณฑการแพทย 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา
ครุภัณฑยานพาหนะ

จํานวน
18*
19
5
1

งบรวม
หมายเหตุ
10,375,000 18 รายการ ใหทําขั้นตอนใหมเปน EBID
4,866,200
14,090,000 18 รายการ ใหทําขั้นตอนใหมเปน EBID
1,198,000 กําหนดคุณลักษณะ TOR

แผนเงินบํารุงป 2561 ปรับปรุงสิ่งกอสราง สิ่งกอสราง ทั้งหมด 21 รายการ (ไมนับชะลอ 3 รายการ) แลวเสร็จ 1/21=4.76%
1) แลวเสร็จ 1 รายการ (สงมอบ 20 มิย61)-.ปรับปรุงหองอานฟลมรังสีแพทย
2) รอเซ็นสัญญา 4 รายการ หองแยกเชื้อดื้อยา MICU ทาสีภายนอกอาคารมิตรไมตรี ปรับปรุงแฟลตแพทย3/1 ปรับปรุงหองผาตัด
3) แตงตั้งกรรมการกําหนดราคากลาง 1 รายการ (ปรับปรุงหองแยกโรค อญ. อช.1 อช.2)
4) 11 รายการ ยกยอดไปป 2562

๓.๘.๕ งบลงทุนป ๒๕๖๒
แหลงงบลงทุนป ๒๕๖๒ รวมงบ โรงพยาบาลปตตานี+ คปสอ.เมือง ๗๔,๒๖๘,๗๐๐ บาท
ที่
1
2

ประเภทงบประมาณ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตาม Service Plan (ครุภัณฑการแพทย)
บูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ /
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / พัฒนา พท.ระดับภาค

จ.ปตตานี
10,232,000
81,687,200

รพ.ปน
4,420,000
62,943,700

2.1 ระบบแพทยฉุกเฉินและสงตอ ชดต.
-ยานพาหนะ (รถพยาบาล 2 คัน)
-ครุภัณฑการแพทย 10 รายการ
-สิ่งกอสราง (หองผาตัดระบบ Lamina Air Flow) 4หอง

4,000,000
18,540,200
28,000,000

16

2.2 โครงการสมุนไพร/แพทยแผนไทยภาคใตชายแดน
3.
3
4
5
7

12,403,500

-สิ่งกอสราง (อาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค)
การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
พัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

6,905,000
-

นโยบาย ยุทธศาสตร บริหารจัดการดานสุขภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม (Green and Clean hospital)

-งบลงทุน Service Plan ปงบ ๒๕๖๒
ที่

งบลงทุน ป 62 ขาลง ผานวาระ 1
ขอมูล ณ 22 พค.61

ราคา
ตอหนวย

จํานวน ตั้งงบป 62 ประเภท
การขอ

เหตุผล

หนวยงาน

4,420,000
โรงพยาบาลปตตานี
9
1 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและ 1,000,000 2
2,000,000 ขอเพิ่ม SP เขตจัดสรร อญ. / เด็ก
ความดันสําหรับทารกถึงผูใหญ
2 ชุดใหอากาศผสมออกซิเจนดวยอัตราการไหลสูง
250,000 2
500,000 ขอเพิ่ม SP เขตจัดสรร เด็ก
3 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี
480,000 1
480,000 ทดแทน อายุการใชงาน PICU (เปลี่ยนใหเด็กเพราะ
พรอมภาควัดคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน
ไดจากศูนยแพทย)
4 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค
330,000 3
990,000 ทดแทน อายุการใชงาน ไต/จิตเวช/ ICU Med
พรอมภาควัดออกซิเจนในเลือด
5 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ
450,000 1
450,000 ทดแทน อายุการใชงาน ER
สัญญาณชีพอัตโนมัติพรอมวัด IBP CO2
เตรียมความพรอมการใช EBID -เตรียมสเปค+ใบเสนอราคา 3 บริษัท สงพัสดุ 10 กค.61 และกําหนดชื่อกรรมการ กําหนดสเปค+เปดซอง/ตรวจรับ

งบบูรณาการเพื่อพัฒนาระดับภาค (ภาคใตชายแดน) ปงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่ ชื่อรายการ

หนวยงาน
ครุภัณฑการแพทย 10 รายการ วงเงิน 10,980,200

1

เครื่องดมยาสลบชนิด3 แกซพรอมเครื่องชวย
หายใจและเครื่องติดตามการทํางานของ
หัวใจและวิเคราะหแกสระหวางดมยาสลบ

OR

ชุดเครื่องมือควานโพรงกระดูก

OR

TIME LINE
มิย.

กค.

สค

กย.

ตค.

แตงตัง้ คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61
แตงตัง้ คณะกรรมการ
ไดสเปค+ใบ
รางขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9 สค.61

งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง

เครื่องชวยกระตุนกลามเนื้อ

เวชกรรม
ฟนฟู

ไดสเปค /ใบเสนอ
ราคาผานมติระชุม
แตงตัง้ คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
เรื่องคุณลักษณะของ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
ครุภัณฑ จากผูใช/
9สค.61
เจาของเรื่อง(1มิย.61)

งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง

เซน
สัญญา

เครื่องฝกการทรงตัวแบบพยุงยืน

เวชกรรม
ฟนฟู

แตงตัง้ คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61

งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง

เซน
สัญญา

2
3

4

เซน
สัญญา
เซน
สัญญา
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5
เครื่องขัดและงานตกแตงรองเทา
6
7
8
9
10

เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและ
ความดัน

เวชกรรม
ฟนฟู
ICU

อยูระหวางขอสเปค /
ใบเสนอราคา

ICU

อยูระหวางขอสเปค /
ใบเสนอราคา

ICU

อยูระหวางขอสเปค /
ใบเสนอราคา

C - Clamp สําหรับยึดกระดูกอุงเชิงกราน
( pelvis)

ER

อยูระหวางขอสเปค /
ใบเสนอราคา

เครื่องจี้หามเลือดและตัดเนื้อเยื่อดวย
คลื่นวิทยุความถี่สูง

OR

อยูระหวางขอสเปค /
ใบเสนอราคา

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิกแบบ
จอสีพรอมภาควัดคารบอนไดออกไซดและ
ออกซิเจน
เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ
สัญญาณชีพระบบรวมศูนยไมนอยกวา 8
เตียง

แตงตัง้ คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61) 9 สค.61
แตงตั้ง คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61
แตงตั้ง คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61
แตงตั้ง คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61
แตงตั้ง คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61
แตงตั้ง คกก.การราง
ไดสเปค+ใบ
ขอบเขต (TOR)
เสนอราคา
9สค.61

เซน
สัญญา
งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ
ดําเนินการการ
จัดซื้อจัดจาง

เซน
สัญญา
เซน
สัญญา
เซน
สัญญา
เซน
สัญญา
เซน
สัญญา

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
11

รถพยาบาล(รถตู)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี

ER

ไดสเปกลางจากสํานัก
งบประมาณแลว

ใชสเปคกลาง
สนง.งบ

แตงตั้งคณะกรรมการ
รางขอบเขต (TOR)
9สค.61

งานพัสดุดาํ เนินการ
การจัดซื้อจัดจาง

12

ปรับปรุงหองผาตัดเปนระบบ Laminar air flow
ควบคุมแรงดันอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น

OR

ประชุมรายละเอียดแต
ละหองเพราะแตละ
หองขนาดไมเทากัน

รอแบบจาก
พ.รุซตา

แตงตั้งคณะกรรมการ
รางขอบเขต (TOR)
9สค.61

งานพัสดุดาํ เนินการ
การจัดซื้อจัดจาง

13

อาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค 2 ชั้น

แพทยแผน
ไทย

ปรับคาถมดิน ประมาณ
4 ล.

รอแบบจาก
กองแบบ
15 กค 61

แตงตั้งคณะกรรมการ
รางขอบเขต (TOR)
9สค.61
(รับแบบแลว,
รอ BOQ จาก กบรส.)

งานพัสดุดาํ เนินการ
การจัดซื้อจัดจาง

ลําดับ

รางพรบ. 62
เลมฟา 22 พ.ค. 61

1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่น
เสียงความถี่สงู ชนิดสี 2 หัวตรวจ
2 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอม
ระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก
แบบThermalไมนอยกวาA4
3 เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

4 เครื่องฟงเสียงหัวใจของทารกในครรภ

ราคา/
หนวย

จํานวน

ชื่อหนวยงาน

เซน
สัญญา

ระดับ

กค.

สค.

P

3

เวชกรรม1,บานา1,
2,790,000 รูสะมิแล1

ไดสเปค+ใบ
เสนอราคา

แตงตัง้ คณะกรรมการราง
ขอบเขต (TOR) 9สค.61

7

รพสต.บานา1,
840,000 รูสะมิแล1,รพปน5

p/s

120,000

ไดสเปค+ใบ
เสนอราคา

แตงตัง้ คณะกรรมการราง
ขอบเขต (TOR) 9สค.61

15

รพสต.บานา2,
1,050,000 รูสะมิแล1,
เวชกรรม1,
ตะลุโบะ1,รพปน10

p

70,000

ไดสเปค+ใบ
เสนอราคา

แตงตัง้ คณะกรรมการราง
ขอบเขต (TOR) 9สค.61

75,000

3

p

ไดสเปค+ใบ
เสนอราคา

แตงตัง้ คณะกรรมการราง
ขอบเขต (TOR) 9สค.61

930,000

งบ
ประมาณ

เซน
สัญญา

225,000 รพสต.บานา2,รูสะมิ
แล1

18
5 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิด
อัตโนมัติ (AED)

130,000

8

6

480,000

2

เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค
พรอมวัดคารบอนไดออกไซด
และออกซิเจน

1,040,000 รพปน8 (OPDชั้น26=5)
,รังสี1,กายภาพ1,แผน
ไทย1
960,000 รพปน2

S

ไดสเปค+ใบ
เสนอราคา

แตงตัง้ คณะกรรมการราง
ขอบเขต (TOR) 9สค.61

S

ไดสเปค+ใบ
เสนอราคา

แตงตัง้ คณะกรรมการราง
ขอบเขต (TOR) 9สค.61

3.๙ รายงานการพัฒนาระบบหนวยบริการ
3.๙.1 การดําเนินงานคลินิกหมอ การใหบริการ CMU 1 ปรับโครงสรางการใหบริการภายในคลินิกใหนา
อยู เพิ่มบริการ เชน คลินิกฝากครรภ แพทยแผนไทย กระตุนใหขาราชการหันมาใชบริการเพิ่มขึ้นประชาสัมพันธ โรลอัพ
คลินิกหมอครอบครัว CMU 2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองหัตถการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามหอง เพิ่มบริการ เชน
คลิ นิ กฝากครรภ แพทยแผนไทย กระตุนให ขาราชการหั นมาใชบ ริก ารเพิ่ ม ขึ้น ประชาสั ม พั น ธ โรลอั พ คลิ นิก หมอ
ครอบครัว สรุปยอดประจําเดือน กรกฎาคม 2561 จํานวนผูมาใชสิทธิจายตรงขาราชการ 32 คน จํานวนเงิน 7,518
บาท เริ่มใชเครื่อง EDC วันที่ 13 มิถุนายน 2561
3.๙.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มีการจัดทําโครงการ “ ครอบครัวเขมแข็ง”......ภายใตกรอบเมือง
ปลอดขยะ, การดูแลผู เปราะบาง ผู พิ การและผู สูง อายุ, เด็ก เมื อ ง เก ง ดี มี สุ ข, รายไดดี เศรษฐกิ จ พอเพี ยง, ความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน, ยาเสพติด, คุมครองผูบริโภค มีก ารประชุมและกําหนดพื้นที่เปาหมายตามประเด็ น
ปญ หา และมีก ารรางคณะอนุก รรมการที่ ชัดเจน ทราบบทบาทหนาที่ และภารกิ จ ประธานแตล ะอนุก รรมการวาง
มาตรการ วางแผนกรดําเนินงานตามหัวขอ พชอ.ที่รับบทบาทหนาที่และนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
๓.๑๐ Green and clean การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมใหไดมาตรฐาน โรงพยาบาลปตตานีไดรบั การประเมิน
GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย ผานหลักเกณฑในระดับพื้นฐาน ซึง่ ทางโรงพยาบาลปตตานีได
ตั้งเปาหมายในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปตตานีจะตองผานการประเมิน ใหไดในระดับดีมาก จะตองจัดทํา
แผนการขับเคลือ่ นดังนี้
-ขอ 11 การจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ ดําเนินการปรับปรุงที่พกั มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยเคมี บําบัดใหไดตามมาตรฐาน การกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มีหนังสือรับรองการกําจัดจาก
บริษัทรับกําจัดมูลฝอย
-ขอ 12 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ไดดําเนินการปรับปรุงและ
กอสรางหองน้ําผูพิการในอาคารผูปวยใน ใหไดตามมาตรฐาน จํานวน 10 หอง และมีการจัดกิจกรรมรณรงคและ
ประกวดหองน้ําในหอผูป วยตมมาตรฐาน HAS
-ขอ 13 สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยนําไปใชประโยชนรวมกับเครือขายโรงพยาบาลและ
ชุมชน โดยมีนวัตกรรมเครื่องกรองฝุนผา ในแผนกซักฟอก จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมจากสิ่งของเหลือใช จัดทําจุด
บริการผูป วยชารตแบตเตอรรี่โทรศัพทดวยพลังงานแสงอาทิตย และสรางนวัตกรรมกรกําจัดกลิ่นในหองน้ําจากสมุนไพร
รวมกับงานแพทยแผนไทย
-ขอ 14 สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อใหเกิด GREEN COMMUNITY มีการ
จัดโครงการโรงพยาบาลรักษคลองสามัคคีน้ําใน สะอาด รวมกับชุมชนริมคลองสามัคคี จัดกิจกรรมเครือขายรณรงค
หองน้ําสะอาดสูโรงเรียน วัด มัสยิดบริเวณชุมชนใกลเคียงโรงพยาบาล และจัดกิจกรรมรณรงคเก็บและทิง้ ขณะแบบแยก
ประเภทบริเวณหาดรูสะมิแลรวมกับชุมชน
การปรับปรุงที่จอดรถในโรงพยาบาล มีการตีเสนจราจรแลวเสร็จ สามารถจอดรถจักรยานยนตได เพิ่ม
๒๑๕ คัน รถยนตไดเพิ่ม ๕๓ คัน ซึ่งเดิมกอนการตีเสนจราจร จอดรถจักรยานยนตได ประมาณ ๑๖๐ คัน รถยนตได

19

๖๐ คัน รวมเปนจอดรถจักรยายนตได ๕๙๐ คัน รถยนตได ๑๑๓ คัน และในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไดรับ การ
ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเขต รวมถึงการจัดกิจกรรม big cleaning day
๓.๑๑ พัสดุ
3.11.1 หนวยเบิก ทุก หนวยเบิก ยืนยันการใชยอดเงินตามแผนการจั ดซื้ อพั สดุป ระจํ าป งบประมาณ
2561 ซึ่งมีการซื้อต่ํากวาแผนที่วางไวมากหนวยงานที่ตั้งแผนไวมากที่สุดคือหองผาตัด ฝายการพยาบาล งานจายกลาง
ทันกรรม ฝายบริหารทั่วไป สําหรับหนวยงานที่มียอดเงินคงเหลือมากที่สุดจากแผนการจัดซื้อพัสดุป 2561 คือหอง
ผาตัด ฝายบริหารทั่วไป งานผูปวยนอก งานวิสัญญี หนวยงานที่เบิกจายไดตามแผนคือ อช.2 เด็กวิกฤต ชูเกียรติ เวช
กรรมสังคม การเจาหนาที่ ซักฟอกฯ
3.11.2 ตารางการสงบันทึกความตองการปงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2
เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

สงบันทึกความตองการใหงานพัสดุ
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
สงบันทึกความตองการใหงานพัสดุ
วันที่ 8 มกราคม 2562
สงบันทึกความตองการใหงานพัสดุ
วันที่ 8 เมษายน 2562
สงบันทึกความตองการใหงานพัสดุ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

3.11.3 แผนการจัดซื้ อพัสดุป 2562 ตรวจสอบภายใจจากกระทรวงสาธารณสุขเขาเยี่ยมวันที่ 31
กรกฎาคม 2561-3 สิงหาคม 2561 กําหนดไวดังนี้
1) หนวยเบิกสงแผนการจัดซื้อพัสดุ ป 2562 ใหงานพัสดุวันที่ 16 สิงหาคม 2561
๒) งานพัสดุ จะประกาศรายการวัสดุที่จะสตอกของใหหนวยเบิกวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ของเว็บ
โรงพยาบาลปตตานี ชื่อ *รายการของสตอก(เพิ่มเติม) ป 2562*
3) งานพัสดุ สงแผนการจัดพัสดุ ป พ.ศ. 2562 ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีในวันที่ 6
กันยายน 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เภสัชกรรม ระบบจัดการยาแบบกึ่งอัตโนมัติ บริษัทคิดคาบริการผูปวยใน ใชงบประมาณสําหรับการ
จางเหมาบริการระบบปฏิบัติการจัดยา-จายยาผูปวยอัตโนมัติพรอมอุปกรณ จํานวน 1 งาน คิดเปนเงิน 2,560,000
บาท/ป ผูปวยนอก ใชงบประมาณสําหรับจางเหมาบริการระบบปฏิบัติการจัดยาผูปวยระบบสายพาน พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 งาน คิดเปนเงิน 1,881,184 บาท/ป บริษัทรวมวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน ลงทุนติดตั้งเครื่อง
วางระบบ ติดตั้งเครื่องจน สามารถทํางานได สนับสนุนอุปกรณฉลากยา คิดราคาตามจํานวนซองยา/ใบสั่งยา เทาที่จาย
จริงคาใชจายทั้งหมดพรอมอุปกรณ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แตตองดูรายละเอียดอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 ขอรองเรียนจากตูรองเรียน
สวนใหญจะเปนเรื่องพฤติกรรมบริการ ระบบบริการของเจาหนาที่ การสื่อสาร สัตวพาหะ และสถานที่ สวนคําชมเชย
สวนใหญจะเปนหอผูปวยพิเศษ ชมเชยในเรื่องการดูแลรักษาผูปวย

20

5.2 พัสดุ หนวยเบิกทุกหนวย ตรวจสอบของวัสดุที่จะสตอกของในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ของเว็บ
โรงพยาบาลปตตานี ชื่อ (รายการของสตอก(เพิ่มเติม) ป 2562) และแจงใหพัสดุทราบกอนวันที่ 6 กันยายน 2561
4.3 สัตวเลี้ยง ในโรงพยาบาลมีสัตวเลีย้ งแมว สุนัข จํานวนมาก ทุกหนวยงานชวยกันดูแลไมใหผูปวย ญาติ
หรือเจาหนาที่ใหอาหารแกสัตวเลี้ยงจําพวกนี้ หากพบ เจอ แจงใหทราบเพื่อที่จะใหผูที่ใหอาหารนําไปเลี้ยงไวที่บาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางสุวิมล

ผูตรวจรายงานการประชุม

พวงแกว

