บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 9/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 17 กันยายน ๒56๒
เรื่อง กอนการประชุม
1. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม
2. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 9 สิงหาคม - 16 กันยายน 2562
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องที่ทกุ คนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. หัวหนามีหนาที่รบั ผิดชอบตอผลประกอบการ สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม
3. 12 นโยบายเรงดวนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ
3.1 แกไขปญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต
3.2 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
3.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
4.1 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ลดรายจาย เพิ่มรายได รางกายแข็งแรง ทํา
ใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการมีสุขภาพดีดวยการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ยกระดับ
อสม. เปนนโยบายของรัฐบาล
5. นายแพทยเจษฎา ฉายคุณรัฐ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12
5.1 HR Blueprintใชกรอบอัตราการจางเดิม บริหารระดับเขต จํานวนไมไดเพิ่ม โดยใหปรับ
งานและคุณภาพงาน
5.2 ปญหาแมตายขอใหทุกจังหวัดใสใจอยางใกลชิด
5.3 ติดตามการระบาดไขเลือดออกอยางใกลชิด
5.4 จัดการงบประมาณใหทันเวลา อยาใหตองคืนงบประมาณ
6. นายไกรศร วิศิษฎวงศผูวาราชการจังหวัดปตตานี
6.1 นโยบายของผูวาเนน 4 เรื่อง คือ ขจัดภัยยาเสพติด , เสริมสรางเศรษฐกิจ ,ดูแลบานใหนา
อยู และเชิดชูคนดีโดยนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุกหนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน
6.2 การจัดซื้อจัดจาง สามารถเปดเผยและตรวจสอบได กรณีใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตองตอบ 2
คําถาม คือทําไมตองซื้อจากรานนี้ และทําไมตองซื้อราคานี้ตองมีอางอิงดวย
7.3 ใหทําแผนปงบประมาณ 2563 ใหแลวเสร็จ หากตองกันงบประมาณที่ใชเหลือ่ มป ตอง
ทําใหเสร็จกอนเดือนกันยายน 2562
7. โรงพยาบาลปตตานี
7.1 กรณีพยาบาลวิชาชีพลาออก แลวตอมาหลังขบวนการลาออกเสร็จสิ้นแลวสักระยะ เปลี่ยน
ใจตองการกลับเขามารับราชการใหม
7.1.1 ลาออกโดยหัวหนาเห็นชอบ งานไมเสียหาย
7.1.2 ลาออกตามระเบียบ หลังลาออก ทางโรงพยาบาลจะตองสงตําแหนงคืนกระทรวง
สาธารณสุข ทางกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตําแหนงไปใหหนวยงานที่ยังขาดอัตรากําลังนั้นๆอยู สวน

หนวยงานที่ไดรบั ตําแหนงตามอัตรากําลังวาง ใหดําเนินการตามระเบียบ กรณีนี้ กระทรวงสาธารณสุขยึด
ตําแหนงคืนไปแลว จะดําเนินการขอกลับเขารับราชการตามตองการไมได
7.2 วิชาชีพที่บรรจุมากกวา 80% ไดแก ทันตกรรม พยาบาลวิชาชีพ
7.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ณ ปจจุบัน โรงพยาบาลปตตานียังไมมีอัตราวางที่สามารถบรรจุ
เพิ่มได
7.4 ผูตองการลาออก และหัวหนาทุกหนวยงาน
7.4.1 คิดวางแผนใหรอบคอบกอนลาออก
7.4.2 เมื่อคําสัง่ ลาออกมีผลแลว ในกลุมวิชาชีพที่บรรจุไวมากกวา 70% ตําแหนงจะถูก
กระทรวงสาธารณสุขจะสงวนไวบรรจุ ณ หนวยบริการอื่นตําแหนงที่ขาดไป ไมสามารถบรรจุได ยกเวนกรณีมี
คุณสมบัติพเิ ศษที่โรงพยาบาลปตตานีขาด และตองการ
7.4.3 การกลับมาบรรจุใหมอาจทําไดในกรณีมีคุณสมบัติพิเศษทีร่ าชการขาดและตองการ
7.5 กรณีอาคารผูปวยนอกใหม ไมมีขอติดขัดใด การแกไขสัญญาปรับแก หองx-ray และหอง
ผาตัด
7.5.1 10/5/61 ผวจ.วีรนันท เห็นชอบในหลักการ ใหแกไขได และปรับแกสัญญากอน
รับงานงวดสุดทาย
7.5.2 ผวจ.ไกรสร เห็นวาการรวมแกสญ
ั ญากอนรับงานงวดสุดทาย ไมถูกตอง
ผวจ.ไกรสร วินิจฉัย ใหสงขอความเห็น กวพ. (คณะกรรมการวาดวยการพัสดุฯ)
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-ศูน ยป ระกั นฯ รายงานเงิ นการเบิ ก จ ายคารั ก ษาพยาบาลของผู ป วยสิ ท ธิตางๆ ประจํ าเดือ น
สิงหาคม62 สวนตางคารักษาพยาบาลตอ admissionUC= -4,228บาทจายตรง =-5,692 บาท อปท. =
1,494บาท
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖2 ทุนสํารองสุทธิ
174.84 บาท โรงพยาบาลอยูในสภาพคลองอยูในเกณฑดี
2. สรุปแผนงบตางๆที่ดําเนินการในป 2562
2.1 แผนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2562
2.1.1โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ
(แผนงานบูรณาการพื้นทีร่ ะดับภาค)จํานวน 12 รายการ ถึงขั้นตอนดําเนินการแลวเสร็จ 100% สิ่งกอสราง
2 รายการ 1.อาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงคถึงขั้นตอนดําเนินการงานที่ 1 2.ปรับปรุงหองผาตัด
ระบบ Laminar air flowถึงขั้นตอน ดําเนินการงานงวดที่ 2
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษ (งบลงทุน) 5 รายการ ถึงขั้นตอนแลวเสร็จ 100%
2.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2 รายการ ถึงขั้นตอนแลวเสร็จ 100%
2.2 แผนเงินบํารุงป 2561
2.2.1 ครุภัณฑการแพทยจํานวน 18 รายการ ถึงขั้นตอน 21 มิ.ย. 62 เสนอสสจ.
13 ก.ย. 62 ติดตามแฟมเสนอ สสจ. รอสสจ. พิจารณาอนุมัติ ประกาศราง TOR ขึ้น Website
2.2.2ปรับปรุงสิง่ กอสราง จํานวน 1 รายการ ถึงขั้นตอน ผูร ับจางสงหนังสือชี้แจงเหตุผล
ลาชา , ยอมรับในคาปรับ, พรอมขอขยายเวลาและประสงคจะดําเนินการตอ

2.3 แผนเงินบํารุงป 2562 ครุภัณฑการแพทย6 รายการและปรับปรุงสิง่ กอสราง 3 รายการ, ถึงขั้นตอน
ปรับปรุงหองน้ํา SICU (แลวเสร็จ 100%)ปรับปรุงหองน้ํา NICU (ราคากลางที่กําหนดไมสามารถดําเนินการได)
ปรับปรุงหองศูนยเครื่องมือแพทย (ทํารายงานตรวจรับ+ขออนุมัติเบิกจาย), ครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ ถึง
ขั้นตอนรอผูอ ํานวยการลงนามสัญญาประกาศผูชนะ, ครุภัณฑไฟฟา 1รายการ ถึงขั้นตอนเสนอโครงการไป
สสจ. เพื่อใหกระทรวงอนุมัติ
2.3งบคาเสื่อม ระดับหนวยบริการ 70% ป 2562 ไดแก ครุภัณฑการแพทย จํานวน 4 รายการ ถึง
ขั้นตอน ประกาศผูชนะ 31 ก.ค. 62 (ปรากฏวามีผูอทุ ธรณ)ขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณาอุทธรณ จาก
คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนครบกําหนดวันที่ 9 ต.ค. 2562
3. แผนยุท ธศาสตร ป 2562 ยึดตามหลัก เป าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข วิสั ยทั ศนและอั ต
ลักษณของโรงพยาบาล
3.1 ทิศทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรป 2563 จุดเนน 14 ประเด็น 16 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศไดแก 1. แม (ลดการ
ตายมารดา) 2. เด็ ก smart kid 3. ควบคุม โรคไขเ ลื อ ดออก 4. โรคNCD (กลุ ม โรคไม ติ ดต อ เรื้ อ รั ง ) 5.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ 6. ตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCC) 7.ปองกันเชื้อดื้อยา(RDU) 8.
ผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน 9.ใหประชาชนเขาถึงกัญชา กัญชงสมุนไพรทางการแพทยไดอยางปลอดภัย
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3ด า นบุ ค ลากรเป น เลิ ศ 10.ความผู ก พั น ต อ องค ก ร 11.องค ก รแห ง การเรี ย นรู
12.ยกระดับอสม.เปนหมอประจําบาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศ 13.ระดับคุณภาพขององคกร(PMQA/รพ.สต.ติดดาว) 14.ระบบ
สารสนเทศ (E-Health)
3.2 แผนดําเนินงานประจําป 2563 โรงพยาบาลปตตานี ยุทธศาสตรความเปนเลิศทั้ง
4 ดาน มีทั้งหมด 24 กลยุทธ 72 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,844,580 บาทและมีกิจกรรมตามแผน
ภารกิจจํานวน 51 กิจกรรม รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 9,644,580 บาท
3.3 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรป 2562 และ ป 2563 ดังนี้ ป 2562 รวมเงิน
10,238,345 บาท ป 2563 รวมเงิน 9,844,580 บาท และงบประมาณตามแผนกิจกรรม มีดังนี้ ป
2562 รวมเงิน 2,113,875 บาท ป 2563 รวมเงิน 3,798,270 บาท
เรื่อง รับรอง
1. กลุมงานพรส.ขออนุมัติใชเงินตามแผนปงบประมาณ 2562
มติที่ประชุม ยังไมรับรองรายงานการประชุม ขอรายละเอียดเพิม่ เติมและนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
รอบพิเศษเพื่อพิจารณาตอไป
2. กลุมงานพรส. ขออนุมัตจิ างเหมาบริการสลายนิ่ว เชาเครือ่ งx-ray คอมพิวเตอร
คาเชาระบบ Pacs
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ อนุมัติดําเนินการตอไป
3. กลุมงานพัสดุ ขออนุมัติแผนวัสดุจัดซื้อปงบประมาณ 2563 จํานวน 29 รายการ

มติที่ประชุมยังไมรบั รองรายงานการประชุม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
รอบพิเศษเพื่อพิจารณาตอไป
4. กลุมงานพัสดุ ขอรับเรื่องทําหนังสือ ครุภัณฑทางการแพทยงบพระราชทาน
มติที่ประชุมเสนอผูอํานวยการเพือ่ ทราบและสัง่ การ
5. กลุมงานบริหารทั่วไป ขอมติแผนผังการจราจรอาคาร 9 ชั้น โดยสรุปใหเปนแบบที่ 9
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ แตขอรายละเอียดเพิ่มเติม
เรื่อง อื่นๆ1. อาหารวางในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในครั้งตอไป ใหบริการตนเองและลดการใช
พลาสติก
เรื่อง มอบหมาย
1. กลุมภารกิจตางๆ ขอตัวเลขอัตราจางเหมาบริการทั้งหมด
2. กลุมงานเวชกรรม กลุมงานบริหาร ดูแลการระบาดของไขเลือดออก
3. กลุมงานเวชระเบียน กลุมงานศูนยประกัน สรุปรายการกรณีที่ขาดทุน
4. กลุมงานบริหาร ซอมแซมระบบคอมพรีสเซอรในหอง 407
5. กลุมงานทรัพยากร ขอกรอบตําแหนงจากกระทรวงเพิ่มในตําแหนงที่ยงั ขาด
6. ทุกหนวยงาน ทําบัญชีความเสี่ยง
7. กลุมภารกิจตางๆ เกลี่ยงานและบุคคลใหตรงกรอบ
เรื่อง ติดตาม
1. กลุมงานบริหาร หาขอมูลจํานวนขยะติดเชื้อทีม่ ีปริมาณเพิม่ ขึ้น
2. กลุมงานการเงิน นําเสนอขอมูลแบบแผนภูมกิ ราฟและนําเสนอในการประชุมครัง้ ตอไป
3. ทุกหนวยงาน ประชุมหนวยเบิกเพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายในวันที่ 30
กันยายน 2562
4. ศูนยคุณภาพ และ กลุมงานพรส. รวมกันทบทวนเพื่อหาชารจเข็มมุง
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน

PP

Service

Governance

รพ.ปน. เขตฯ12 ผตร. ปลัดฯ

กลยุทธ

People

HRHTfn

Digital
Tfn

PC.
พชอ

Tbc.

ยสต.
MCH Sepsis Tbc
Smart Org

FAI

HR.
Happy

DM Stroke

HA/พชอ

ปฐมภูม ิ
HRD

Fast
Track

MCH

Vac. G&C LTC

HRP/HRM

พชอ.

Digital
Tfn

RDU

PCC

รพสต

PCC

ECS RDU

Stroke
Stemi

G&C

Sepsis

Q.Org
HA

Fin.

Trauma

ITA

SP
Strok MCH

Support
Tbc

จัดซือ

บ/ช

FAI

G&C

รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 9/256๒
ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 256๒
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑ นพ.เฉลิมชัย
2. นายแพทยศักดิ์ชัย
3. นางจินตา
4. พญ.วรางคณา
5. นพ.พรสวัสดิ์
6. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
ศรีวัฒนพันธ

7. นายแพทยรุซตา
8. นพ.พรชัย
9. พญ.ภาวิณี
10.นพ.อัสมาน
11. พญ.ดาราวรรณ
12. พญ.ศิริพร
13. นายแพทยจุมพล

สาและ
ประเสริญวชิรากุล
เสรีประภากิจ
อาลี
สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

14. นพ.พัชระ
15. ทพญ.ชุติพร
๑6. พญ.ชนันณชิฎา
17. นางสุพรรณี
18. นางศิริมา
19. นางภัสราวรรณ
20. นางสาวอัจฉราวรรณ
21. นางเจะปาตีหมะ
22. นางสุพัตรา
23. นายฉลอง

บรรจงละเอียด
เกิดทิพย
ประพิณโรจน
ลีฬหาวงศ
หะยีอิดเรส
ชายสิงขรณ
มุสิกธรรม
บินอิบรอเฮง
เมฆพิรุณ
มีสงค

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา
หัวหนากลุมงาน โสต ศอ นาสิก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาโครงสรางสิง่ แวดลอมฯ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานอนาชีวเวชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเจาหนาที่
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นพ.อรุณ
ประเสริฐสุข
2. นางรอมือเลาะ
หะยีเด
3. นายแพทยสุชาติ
ศุภธราธาร

4. นพ.อัสมาน
5.พญ.สุรสั วดี
6. นพ.เอ็มนัสรี
7. พญ.เสาวลักษณ
8. นางสุพรรณี
9. พญ.ละออพรรณ

อาลี
ศุภธราธาร
มินทราศักดิ์
ศิลาลาย
ลีฬหาวงศ
สาและ

ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นางสาวแกวตา
3. นางสาวปทมา
๔. นางสาวกัญญา
๕. นางละมัย
๖. นางสาววันทนา
๗. นางเพ็ญแข
๘. นายอัซมี
๙. นางจินดารัตน
๑๐. นางสุมาลี
๑๑. นางสายพิณ
๑๒. นางสาวเก็จกนก
1๓. นายทนงศักดิ์
1๔. นางภัทรภรณ
๑๕. นายนิวัฒน
1๖. นายนิเวต
1๗. นางรัชนีวรรณ
1๘. นายอภิเชษฐ
1๙. นางสาวพิชานุช
20. นางระพีพร
21. นางสาวทัญญา
22. นายวิรัช

กุกุทพันธ
ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
แดงประดิษฐ
คุมพาสโน
พิมลเศรษฐพันธ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
กุลดิลก
แกนบุญ
สุไลมาน
แกวขาว
วงศพรต
บุญญโส
แกวประกาศ
โกตัน
ตันติภาพ
พูลสวัสดิ์
บัวสิน
แกวมณี

รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝาบริหาร
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
หัวหนากลุมงานจิตเวช
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

หัวหนากลุมงานวิสัญญี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชากรพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
นายชางเทคนิค

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นางสาวภัณฑิลา
นายอนิรุต
นายอุฬาร
นางปยนาท
นางจุลัยภรณ
นางสาวนารีมาน
นายกฤษฎา
นางสาวนิกขนิภา

จันทพัฒน
เกปน
แกวบริสทุ ธิ์
แกวมาก
รัตนทอง
วิระสิทธิ์
พรหมมุณี
ขาวผอง

นักวิชาการสาธารณสุข
นักโภชนาการ
นิติกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักประชาสัมพันธ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยาผูอํานวยการโรงพยาบาล
ปตตานี ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน กันยายน 256๒
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. แนะนําตัวเจาหนาที่ใหม
2. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 9 สิงหาคม 2562 - 16กันยายน 2562 มี
กิจกรรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
หนวยงาน
รายการ
เปาหมายกระทรวง : ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
1 19 - 21
เวชกรรมสังคมรวมกับกอง รณรงคหยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 2
ส.ค. 62
สาธารณสุขเทศบาลเมือง
ปตตานี
2 30 ส.ค.,
เวชกรรมสังคมรวมกับกอง จัดโครงการสมารทคิด ป 2 กลุมเปาหมาย
6 - 9 ก.ย. 62
สาธารณสุขเทศบาลเมือง
และจํานวน 100 คน
ปตตานี
3 27 ส.ค. 62
สหสาขาวิชาชีพ
รวมกิจกรรม C3THER
ผูปวยเด็ก DKA
4 2 ก.ย. 62
ก.ทันตกรรม
ทาฟลูออไรดนักเรียน
5 4 – 5 ก.ย. 62
ก. สุขศึกษา
จัดกิจกรรม “ลดน้ําหนักอยางไร ให
ประสบผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย คือ
เจาหนาที่กลุมเสี่ยง จํานวน 2 รุน
6 11 – 12 ก.ย.
ก.สุขศึกษา
จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
62
บริโภคอาหาร กลุมเปาหมายคือประชาชน
ในพื้นที่ 3 ตําบล
7 5 ก.ย. 62
ก.งานจิตเวช
รวมประชุมเตรียมความพรอม
camp 35 รุนที่ 4
8 6 ก.ย. 62
ก.การพยาบาล
จัดประชุมชวยฟนคืนชีพ และการใชเครื่อง
งานผูปวยนอก
AED ใหแกผูมารับบริการ
9 7 ก.ย. 62
รพ.ปตตานี
รวมเปนวิทยากรและพิธีกร การประชุม
วิชาการสมาคมจันทรเสี้ยวการแพทยและ
สาธารณสุข ครั้งที่ 12

สถานที่
ชุมชน/โรงเรียน
ชุมชนเขตรับผิดชอบ

ร.ร. แหลมทองฯ
ณ สวนสมเด็จ ฯ
หองไทรงาม/
รร.ตาดีกา มัสยิดรายา
สสจ.ปน.
OPD ศัลยกรรม
หองประชุมอีหมามอัล
นาวาวียฯ
มอ.ปตตานี

หมายเหตุ

ที่
วันที่จดั
หนวยงาน
รายการ
สถานที่
วิสัยทัศนของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจ ชุมชนมีสวนรวม
TK park
1 9 ส.ค. 62
กลุมงานเวชกรรมสังคม
รวมโครงการประชาชนรวมใจ ขจัดภัย
ไขเลือดออก กลุมเปาหมายจํานวน 150
คน
2 2 ก.ย. 62 ณ
กลุมงานเวชกรรมสังคม
รณรงคไขเลือดออกในชุมชน และทําลาย ชุมชนเขตรับผิดชอบ
รวมกัน อสม ในชุมชน
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
3 23 ส.ค. 62
กลุมงานเวชกรรมสังคม
รวมกับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ จัด ณ ชุมชนบือติงหะยีแม
โครงการสงเสริมการจัดการขยะ ครั้งที่ 3
4 22 ส.ค. 62
ศูนยแพทยชุมชน 2
ไดรับของบริจาค จากญาติผูปวย เปนไมค้ํา
2 ชุด และถุงพาสําหรับใสยา
5 19 ส.ค. 62
กิจกรรมนําเสนอ SWOT
หองไทรงาม
6

4 ส.ค. 62

กลุมการพยาบาล

7

4 ก.ย. 62

กลุมการพยาบาล

8

10 ก.ย. 62

กลุมการพยาบาล

9

11 – 12 ก.ย. 62

กลุมการพยาบาล

5

19 ส.ค. 62

พัฒนา PCT & Service Plan
๑
PCT
พัฒนาหนวยงานและสงเสริมภาพลักษณโรงพยาบาล
๑ 27 ส.ค. 62
๒

: 22 ส.ค. 62

โรงพยาบาลปตตานี

3
4

29 ส.ค. 62
3 ก.ย. 62

ก.สุขศึกษา
ชมรมพุทธศาสน

5

4 ก.ย. 62

ชมรมพุทธศาสน

จัดนิเทศ QA แบบบูรณาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรพท. และ รพช.
กลุมเปาหมาย 35คน
จัดนิเทศ QA แบบบูรณาการ
(นิเทศไขวในเครือขาย) กลุมเปาหมาย
150คน
จัดโครงการกฎหมายประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและจริยธรรมพยาบาลกลุมเปา
หมาย พยาบาลใน3 จังหวัด จํานวน320
คน
โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม รุน
ที่ 2 กลุมเปาหมาย
30 คน
กิจกรรมนําเสนอ SWOT
PCT round for RCA
ผูบริหาร และเจาหนาที่ รวมงานมหกรรม
มรดกปตตานี มรดกอาเชี่ยน
ชวยกันทํากิจกรรมจิตอาสา พัฒนารอบๆ
บริเวณโรงพยาบาล
จัดกิจกรรม โรงพยาบาลพบสื่อมวลชน
ถวายเงิน จํานวน 102,450 บาทรวมทํา
บานหนาตางพระอุโบสถ
นิมนตพระมาแสดงธรรมชวงเขาพรรษา
และรวมทําบุญใสบาตร

หองสบันงา
รพ.นราธิวาสฯ
หองไทรงาม

ณ หองสบันงา
หองไทรงาม
สูติกรรม 2
ลานวัฒนธรรม
รอบๆ โรงพยาบาล
ปตตานี
หองราชาวดี
วัดขจรประชาราม
หองราชาวดี

หมายเหตุ

กิจกรรมวิชาการ
1 8 ส.ค. 62

นพ.รุสตา สาและ
นพ.ชารีฟหะยีบือซา
และคณะ

อบรมปฏิบัติทักษะการแพทยฉุกเฉิน ป
2562

จ.พัทลุง

ประชุมวิชาการอาชีวเวชกรรม ป2562
การประชุมวิชาการบุคลากรแพทยแผน
ไทยป 2562
PNC STEMI และสูติกรรมไดเขารวม
ประชุมกับสรพ.เพื่อรับทราบแนวทางการ
ประเมินPNC

จ.นนทบุรี
กรุงเทพ

2
3

14-15 ส.ค. 62
15-17 ส.ค. 62

คุณสุภาวลัย สุวิทยารัตน
คุณมัณฑนา เอื้อละพันธ

4

29 ส.ค. 62

คุณปยนาถ มากแกว
และคณะ

เรื่องดีๆ
1

2

30 ส.ค. 62

3

คุณจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
และคณะ

4

คุณฉลอง มีสงค
และคณะ

5

14-16 ส.ค. 62

6

14-16 ส.ค. 62

คุณฉลอง มีสงค
และคณะ

7

14-16 ส.ค. 62

คุณวารุณี หวังเคียงแสง

8

14-16 ส.ค. 62

คุณนิฟาดีลาหเจะเลาะ

กรุงเทพ

ญาติผูปวยระยะสุดทายบริจาคถังและเกย
ออกซิเจน(ใชแลว) ใหกับศูนยเครื่องมือ
ผูปวยระยะสุดทาย พรอมกับนําเครื่องผลิต
ออกซิเจน ที่ยืมไปมาคืน
คุณสมจิตร มณีพรหม บริจาคเครื่อง
ควบคุมการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
มูลคา 50,000 บาท
กลุมภารกิจการพยาบาลรับโลหผานการ
จ.ชลบุรี
ประเมิน NQA
โรงพยาบาลปตตานีเขารับใบประกาศผาน
การประเมินGreen & Clean Hospital
ระดับดีมากพลัส
โรงพยาบาลปตตานีเขารวมงานมหกรรม
วิชาการเขตสุขภาพที่ 12
เขารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดนวัตกรรมชุดโตะเกาอี้จาก
ลังโฟมในงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพ
ที่ 12
เขารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดผลงานที่มีชื่อวา “ผลลัพธ
พัฒนาการดูแลผูปวยโรคโรคหืดในเด็ก
อยางเปนระบบ”ในงานมหกรรมวิชาการ
เขตสุขภาพที่ 12
เขารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดผลงานที่มีชื่อวา “ความชุก
ของเชื้อ”ในงานมหกรรมวิชาการเขต
สุขภาพที่ 12

9

14-16 ส.ค. 62

คุณอัสซูมานี ไซบุลเลาะ

10 14-16 ส.ค. 62

คุณอนุมัติ รัตนพันธ

11 14-16 ส.ค. 62

พญ.ภัทรมน กอเกียรติพิทักษ

12 14-16 ส.ค. 62

คุณทนงศักดิ์ สุไลมาน

13 4-6 ส.ค. 62

คุณเจนจิรา ตันติวิชญวานิช

14 9-10 ก.ย.62

นพ.รุซตา สาและ/คณะ

15

เขารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดผลงานที่มีชื่อวา “ทุกปญหามี
คาแกการรับฟง”ในงานมหกรรมวิชาการ
เขตสุขภาพที่ 12
เขารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน
ที่มีชื่อวา “พรอม...ใจ”ในงานมหกรรม
วิชาการเขตสุขภาพที่ 12
เขารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน
ที่มีชื่อวา “การศึกษาผลของยากลุม
Sodium Glucose cotransporter”ใน
งานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12
เขารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน
ที่มีชื่อวา “Super Hero”ในงานมหกรรม
วิชาการเขตสุขภาพที่ 12
รับโลรางวัล ในการนําเสนอผลงานวิชาการ
รับโลรางวัล ODSในการประชุมสัมนา
วิชาการ
นพ.รุซตา สาและเปนหนึ่งในนักแสดง รวม
แสดงภาพยนตรสั้น ใน “Doctor Doo
Dee” หมอดียังมี

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนาบุคลากร รพ.ปตตานี ประจําเดือน กรกฎาคม 2562
จํานวนประชุมอบรม /รับนโยบาย 49/1เรื่อง
๐ เชิญ/รวมประชุม
67ราย
๐ คําสั่ง- ราย
๐ สมัคร
66ราย
จํานวนเจาหนาที่ประชุม/อบรม
133ราย
จํานวน เงินคาใชจาย(เงินบํารุงโรงพยาบาล)
791,107 บาท /91 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย(เงินผูจัด/พิเศษ ) บาท / 5 ราย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องทีท่ ุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน
เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวน
รวม
-พันธกิจ
เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุม เปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวม
บุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
-คานิยม
บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสีย่ งสําคัญ งานประจําได
มาตรฐาน
-อัตลักษณ
รพ.ปตตานี ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ

-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
2. หัวหนามีหนาที่รบั ผิดชอบตอผลประกอบการ สรางวิสัยทัศน พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรม
3. 12 นโยบายเรงดวนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ
3.1 แกไขปญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต
3.2 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
3.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4 อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
4.1 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ลดรายจาย เพิ่มรายได รางกายแข็งแรง ทํา
ใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการมีสุขภาพดีดวยการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ยกระดับ
อสม. เปนนโยบายของรัฐบาล
4.2 ฐานขอมูลใหบูรณาการขามกระทรวงได และสามารถเขาถึงไดหลากหลายชองทาง
4.3 อาคารใหมทุกอาคารขอใหปรึกษามาทีก่ ระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการเพื่อขอ
พระราชทานนาม
4.4 หนวยบริการ ประชาชนที่มารับบริการตองไดพบแพทย ทําสิ่งทีป่ ระชาชนไดประโยชน ทํา
one stop service เจาหนาที่ตองมีความสุข
4.5 บริหารการเงิน คือการบริหารกระแสเงิน ไมใชใหมเี งินเก็บมาก
4.6 อยาลืมกัญชาเพื่อการรักษา
5 นายสาธิต ปตุเตชะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
5.1 นโยบายเนนการออกกําลังกาย ลดการเจ็บปวยที่ไมจาํ เปน พัฒนาระบบสารธารณสุขทั้ง
ระบบการใชเทคโนโลยี
5.1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจราชการเขต 12 ณ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
6 นพ.รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12
6.1 งานวิชาการเขต 12 จัดวันที่ 14 – 16 ส.ค. 62 ณ โรงแรมลีกาเดนหาดใหญ ของที่
ระลึกสําหรับผูเ กษียณ ใหเฉพาะผูทรี่ วมงานเทานั้น
6.2 งาน HA IT เขตจะมาประเมินโรงพยาบาลปตตานีในวันที่ 28 ส.ค. 62
6.3 รายจายประจําของโรงพยาบาลปตตานี จายไดต่ํากวาเปาหมาย
7 นายไกรศร วิศิษฎวงศผูวาราชการจังหวัดปตตานี
7.1 นโยบายของผูวาเนน 4 เรื่อง คือ ขจัดภัยยาเสพติด , เสริมสรางเศรษฐกิจ ,ดูแลบานใหนา
อยู และเชิดชูคนดีโดยนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุกหนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน
7.2 การจัดซื้อจัดจาง สามารถเปดเผยและตรวจสอบได กรณีใชวิธีเฉพาะเจาะจง ตองตอบ 2
คําถาม คือทําไมตองซื้อจากรานนี้ และทําไมตองซื้อราคานี้ตองมีอางอิงดวย
7.3 ใหทําแผนปงบประมาณ 2563 ใหแลวเสร็จ หากตองกันงบประมาณที่ใชเหลือ่ มป ตอง
ทําใหเสร็จกอนเดือนกันยายน 2562
8 โรงพยาบาลปตตานี
8.1 กรณีพยาบาลวิชาชีพลาออก แลวตอมาหลังขบวนการลาออกเสร็จสิ้นแลวสักระยะ เปลี่ยน
ใจตองการกลับเขามารับราชการใหม
8.1.1 ลาออกโดยหัวหนาเห็นชอบ งานไมเสียหาย

8.1.2 ลาออกตามระเบียบ หลังลาออก ทางโรงพยาบาลจะตองสงตําแหนงคืนกระทรวง
สาธารณสุข ทางกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตําแหนงไปใหหนวยงานที่ยังขาดอัตรากําลังนั้นๆอยู สวน
หนวยงานที่ไดรบั ตําแหนงตามอัตรากําลังวาง ใหดําเนินการตามระเบียบ กรณีนี้ กระทรวงสาธารณสุขยึด
ตําแหนงคืนไปแลว จะดําเนินการขอกลับเขารับราชการตามตองการไมได
8.2 วิชาชีพที่บรรจุมากกวา 80% ไดแก ทันตกรรม พยาบาลวิชาชีพ
8.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ณ ปจจุบัน โรงพยาบาลปตตานียังไมมีอัตราวางที่สามารถบรรจุ
เพิ่มได
8.4 ผูตองการลาออก และหัวหนาทุกหนวยงาน
8.4.1 คิดวางแผนใหรอบคอบกอนลาออก
8.4.2 เมื่อคําสัง่ ลาออกมีผลแลว ในกลุมวิชาชีพที่บรรจุไวมากกวา 70% ตําแหนงจะถูก
กระทรวงสาธารณสุขจะสงวนไวบรรจุ ณ หนวยบริการอื่นตําแหนงที่ขาดไป ไมสามารถบรรจุได ยกเวนกรณีมี
คุณสมบัติพเิ ศษที่โรงพยาบาลปตตานีขาด และตองการ
8.4.3 การกลับมาบรรจุใหมอาจทําไดในกรณีมีคุณสมบัติพิเศษทีร่ าชการขาดและตองการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที8่ /2562 วันที่ 13สิงหาคม 2562
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 8/2562
ประจําเดือน สิงหาคม 2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 256๒ ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานฐานะการเงิน (เงินบํารุง)
ที่ สถานะการเงิน
เงินฝากธนาคาร (จํานวน)
1 เงินบํารุง
154,837,438.74
2 เงินปกส.
12,691,126.43
3 เงินตางดาว
19,173,111.81
4 เงินบริจาค
102,952,881.68
4 เงินฝากอื่นๆ (EMS,บริจาค,ฯลฯ)
43,588,725.21
รายละเอียดรอจายเงินบํารุงในเดือนกันยายน2562
154,837,438.74
เงินบํารุง ณ สิงหาคม62
จาย เจาหนี้การคา รวม
21,803,943.51
1,867,108.77
คาสาธารณูปโภค

คาตอบแทนเจาหนาที่

เงินเดือนลูกจางชั่วคราว
เงินเดือนจางเหมา
คาตอบแทน ฉ. 10-2เดือน
คาตอบแทน ฉ. 11-2เดือน
คาตอบแทน ฉ. 12-5เดือน

6,109,194.50

4,178,903.00
845,180.00
3,340,000.00
3,802,760.71
12,587,145.00
54,534,235.49
คงเหลือ
100,303,203.25

ลูกหนีเ้ งินยืม เงินบํารุง
• ลูกหนีเ้ งินยืมเงินบํารุง ณ 31สิงหาคม 62
• คงเหลือ 4,178,903.00 บาท
• ครบกําหนด 4,178,903.00 บาท
• ยังไมครบกําหนด 1,278,624 บาท
ประมาณการรายได ควบคุมคาใชจาย ปงบประมาณ 2563
รายการ
รายได UC

ประมาณการป 2562 คาเปนจริงป 62 (11 เดือน)

ประมาณการป 2563

325,490,917.83

332,889,264.09

325,490,917.83

176,100.00

269,635.00

176,100.00

5,055,094.80

5,076,701.00

5,505,094.80

16,861,611.16

16,137,664.96

16,861,611.16

174,586,791.00

157,483,850.49

174,586,791.00

57,624,704.91

50,970,752.23

57,624,704.91

7,196,040.62

6,433,664.52

7,196,040.62

รายไดคารักษาและบริการอื่น ๆ

69,603,256.48

65,215,385.02

69,603,256.48

รายไดงบประมาณสวนบุคลากร

370,224,753.47

338,721,293.37

370,224,753.47

54,014,222.65

54,308,057.28

54,014,222.65

รายไดจาก EMS
รายไดคารักษาเบิกตนสังกัด
รายไดคารักษา อปท.
รายไดคารักษาเบิกจา ยตรงกรมบัญชีกลาง
รายไดประกันสังคม
รายไดแรงงานตางดาว

รายไดอื่น
รายไดอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
รายไดงบลงทุน

รวมรายได
รายการ
ตนทุนยา

695,466.00

-

117,019,251.18

136,189,251.18

47,044,254.46

1,197,852,744.10

1,164,390,985.14

1,128,327,747.38

ประมาณการป 2562

คาเปนจริงป 62 (11 เดือน)

ประมาณการป 2563

143,684,743.83

130,399,308.94

143,684,743.83

58,708,720.11

53,067,148.09

58,708,720.11

2,142,737.35

1,853,892.46

2,142,737.35

51,932,426.94

46,120,236.60

51,932,426.94

346,505,486.96

316,795,560.89

346,505,486.96

57,252,890.28

52,789,465.90

57,252,890.28

235,475,209.08

215,557,760.00

235,475,209.08

คาใชจายบุคลากรอื่น

21,088,522.35

19,645,112.53

21,088,522.35

คาใชสอย

35,557,742.71

33,592,964.89

45,557,742.71

คาสาธารณูปโภค

19,465,321.89

18,084,017.45

21,112,941.10

วัสดุใชไป

30,549,798.44

27,824,594.61

30,549,798.44

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

56,377,885.40

52,111,184.17

56,377,885.40

87,425.93

91,711.24

87,425.93

9,759,277.20

8,742,014.00

9,759,277.20

0.00

21,500.00

25,800.00

1,068,588,188.47

976,696,471.77

1,080,261,607.68

ตนทุนเวชภัณฑม ิใชยาและวัสดุการแพทย
ตนทุนวัสดุทันตกรรม
ตนทุนวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
เงินเดือนและคาจางประจํา
คาจางชั่วคราว/พกส./คาจางเหมาบุคลากรอื่น
คาตอบแทน

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
รวมคาใชจาย

แผนทางการเงินสําหรับหนว ยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2563
1. แผนประมาณการรายได-ควบคุมคาใชจาย ปง บประมาณ 2563

รายการ

ประมาณการป 2562

คาเปนจริงป 62 (11

ประมาณการป 2563

เดือน)

รวมรายได

1,197,852,744.10

1,164,390,985.14

1,128,327,747.38

รวมคาใชจาย

1,068,588,188.47

976,696,471.77

1,080,261,607.68

129,264,555.63

187,694,513.37

48,066,139.70

เกิน ดุล

เกินดุล

57,399,770.64

สว นตางรายไดหักคาใช จาย (NI)
สรุปแผนประมาณการ

(รายไดไม รวมรายไดง บลงทุน) -(คาใช จายไม รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนา ย)
ข อมู ลคาดการณเพิ่ม เติม เพื่อประกอบการจัดทํา แผน
EBITDA - รายไดหักคาใช จาย(ไม รวมคาเสื่อม)
งบลงทุน (เงินบํา รุง ) เปรียบเทียบกับ EBITDA

11,479,954.13
ไม เกิน

ไมเกิน

ทุนสํารองสุทธิ (Net working Capital) ณ

0.00

174,836,311.04

เงินบํารุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562

0.00

213,945,380.91

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562

0.00

192,793,536.23

ประมาณการณ

6.แผนการลงทุนของหนวยบริการ
ประเภท

รายการ

[6] = [3+5] รวม
[1] วงเงินที่สามารถ
[4] ที่ดินอาคาร
[2] ครุภัณฑ
[5] มูลคารวม เงินลงทุนนําไปกรอกใน หมายเหตุ
ใชลงทุนไดแตละ
[3] มูลคารวม (บาท) สิ่งปลูกสราง
Planfin2563
(จํานวนรายการ)
(บาท)
ประเภท(บาท)
(จํานวนรายการ)

จัดซื้อ จัดหาดวยเงินบํารุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ 11,470,000.00
รพ.

11,470,000.00

11,470,000.00

จัดซื้อ จัดหาดวยคางบคาเสื่อมจากการบริการ

14,644,255.00
32,400,000.00

14,644,255.00
32,400,000.00

14,644,255.00
32,400,000.00
-

58,514,255.00

58,514,255.00

จัดซื้อ จัดหาดวยเงินงบประมาณ
จัดซื้อ จัดหาดวยเงินบริจาค
รวม

-

58,514,255.00

3.2 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
3.2.1 ชารตที่สรุปชาเกิน 15 วัน ป 2562
เดือน

อายุรฯ

ศัลยกรรม

ศัลยกรรม
กระดูก

สูติ-นรีเวช

กุมารฯ

โสต ศอ
นาสิก

จักษุ

มิ.ย.62

17.51
(43/668)

17
(89/527)

10.86
(5/46)

8
(52/656)

12.71
(67/527)

1.47
(1/68)

8
(2/25)

ก.ค.62

15.54
(110/708)

11.62
(58/499)

12.24
(6/49)

9.30
(64/688)

4.07
(27/663)

1.11
(1/90)

7.14
(2/28)

ส.ค.62

13.73
(99/721)

10.13
(55/543)

17.24
(10/58)

17.87
(126/705)

1.82
(13/711)

3.84
(3/78)

8
(2/25)

3.2.2 สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน สิงหาคม 2562
เรียกเก็บตามคาใชจายจริง
(บาท)

สิทธิ
UC ผูปวยใน
จายตรง
ผูปวยใน
อปท.
ผูปวยใน

ไดรับชดเชย
(บาท)

36,067,872.75

25,844,858.59

6,616,961.00

5,188,330.69

654,318.75

723,061.58

สวนตาง(บาท)
-10,223,014.16
(-4,228/ราย)
-1,428,630.31
(-5692/ราย)
68,742.83
(1494/ราย)

3.2.3 เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย ป 2562
UC

จายตรง

มิถุนายน
-4,032

กรกฎาคม
-4,654

สิงหาคม
-4,228

-1,351

-1,818

-5,692

เฉลี่ย
หมายเหตุ
-4,305 1.ผูปวย วัณโรคในลําไส 121 วัน เบิกไป
896,960 ไดรับ 330,408.76
2.ผูปวย ไสเลื่อนขาหนีบ 43 วัน เบิกไป
373,009 ไดรับ 84,447.34
3.ผูปวย มาดวยโรคหลอดเลือดสมอง เบิกไป
617,375.00 ไดรับ 356,391.42
-2,954 1.โรคความผิดปกติของทางเดินปสสาวะ 103
วัน เบิกไป 490,661 ไดรับ 136,206.81
2.โรคหัวใจ 81 วัน เบิกไป 472,755 ไดรับ
145,554.24
3. ติดเชื้อในกระแสเลือด 32 วัน เบิกไป
330,351 ไดรับ 97,348.29
4. ลมรถจักรยานหัวฟาดพื้น 20 วัน เบิกไป

อปท.

-3,699

-4,523

1,494

291,391 ไดรับ 107,310
5. ปอดอักเสบจากอาหารและอาเจียน 100 วัน
เบิกไป 324,536 ไดรับ 155,610
223 1.โรคมะเร็งลําไส 3 วัน เบิกไป 9,368 ไดรับ
42,348.14
2.โรคหลอดเลือดสมอง 10 วัน เบิกไป
27,304.50 ไดรับ 47,685.86
3.โรคปอดบวมและมีเนื้องอกในปอด 1 วัน เบิก
ไป 10,803 ไดรับ 23,647.34

3.3 งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ประจําเดือนกันยายน 2562 มีการ
ดําเนินงานดังนี้ มีการประชุมการขับเคลื่อนงาน ของทุกคณะกรรมการทุก 3 เดือน ติดตามความกาวหนางาน
IC ตัวชี้วัดControl chart ประเมินผล วางแผน มอบงาน และประชุมการขับเคลื่อนงาน ICWN (วันพุธสัปดาห
ที่ 2 ของเดือน) ติดตามงาน ตัวชี้วัด และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมและปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลปตตานี
3.3.1 จากสถานการณ TB พบ เจาหนาที่เปน TB จํานวน 5 ราย ป 62การปองกันการติด
เชื้อ TB ในบุคลากร และแนวทางการดูแลผูสมั ผัสเชื้อ TB มีดังนี้
1. การรับบุคลากรเขาทํางานใหมใหมีการ CXR ทุกราย และเจาหนาที่ยายมาใหม (อยางนอย CXR 1
เดือน)
2. บุคลากรในหนวยงานทุกรายควรไดรบั การตรวจ CXR ปละ 1 ครั้ง สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สัมผัสกับผูป วยโดยตรง มีการตรวจ CXR ทุก 6 เดือน
3. มีการพิจารณาใหหยุดพักอยางนอย 2 อาทิตย หรือจนกวาเสมหะตรวจไมพบเชื้อ
4. มีการขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนตามกฎหมายกําหนด
5. ในระยะแพรเชื้อ และ/หรือมี อาการไอ จาม ใหสวมหนากากอนามัยเสมอ
6. การติดตาม การรักษาโดยพยาบาลผูดูแล (case manager)
3.3.2 เชื้อดื้อยา ปจจัยที่ทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล
ไดแก ระยะเวลารักษาในโรงพยาบาลการใหยาตานจุลชีพไมเหมาะสมแตละร.พ ควรจัดทําAntibiogramตาม
บริบทของร.พความรุนแรงของโรคและโรคประจําตัวของผูปว ยการไดรับการสอดใสอปุ กรณ/การผาตัด
การแพรกระจายเชื้อดื้อยาในร.พจากการที่จนท. ไมลางมือไมแยกผูป วย การใชอุปกรณตางๆรวมกัน
3.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง จํานวนหนวยงานที่ไมมกี ารรายงานความเสี่ยงเดือนสิงหาคม2562
มีทั้งหมด 22 ไดแก หนวยงานองคกรแพทย,หองยานอก,คลังยา,ธนาคารเลือด (พรส.)/วิชาการ, พนักงานเปล,
จายกลาง, หองบัตร,เวชกรรมสังคม, ซักฟอก, บําบัดน้ําเสีย, ทีมขนขยะ, รปภ.,บริหารทั่วไป,หองโสต,สุขศึกษา,
พัสดุ, หองสมุด, เวชสารสนเทศ ,ธุรการ,การเจาหนาที,่ หองนึ่งหนวยงานทีม่ ีการรายงานอุบัติการณมากเดือน
สิงหาคม 625 อันดับแรก ไดแก LR 113 เรื่อง ,ICU MED 70 เรื่อง, ER 53 เรื่อง, สูติกรรม2 25 เรื่อง
ศัลยกรรมชาย 33 เรื่อง

3.5 แผนครุภัณฑ
3.5.1 แผนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2562
รายการ

จํานวน

1

โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและ
การสงตอ
(แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค)

14
รายการ

2

โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (งบลงทุน)

5
รายการ

3.

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

2
รายการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ครุภัณฑการแพทย 10 รายการ แลวเสร็จ 100 %
ครุภัณฑยานพาหนะ 2 รายการ แลวเสร็จ 100 %
สิ่งกอสราง 2 รายการ
1.อาคารสงเสริมสุขภาพและอเนกประสงค
(ดําเนินการงานงวดที่ 1)
2.ปรับปรุงหองผาตัดระบบ Laminar air flow
(ดําเนินการงานงวดที่ 2)
ครุภัณฑการแพทย 10 รายการแลวเสร็จ 100 %
ครุภัณฑการแพทย 6รายการแลวเสร็จ 100 %

3.5.2 แผนเงินบํารุง ป 2561
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1

ครุภัณฑการแพทย

18
รายการ

21 มิ.ย. 62
- เสนอสสจ.
13 ก.ย. 62
- ติดตามแฟมเสนอ สสจ.
- รอสสจ. พิจารณาอนุมัติ ประกาศราง TOR ขึ้น Website

2

ปรับปรุงสิ่งกอสราง

1
รายการ

ผูรับจางสงหนังสือชี้แจงเหตุผลลาชา , ยอมรับในคาปรับ, พรอมขอ
ขยายเวลาและประสงคจะดําเนินการตอ

3.5.3 แผนเงินบํารุง ป 2562
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1

ครุภัณฑการแพทย

6 รายการ

2

ปรับปรุงสิ่งกอสราง

3 รายการ

-ปรับปรุงหองน้ํา SICU (แลวเสร็จ 100%)
-ปรับปรุงหองน้ํา NICU (ราคากลางที่กําหนดไมสามารถดําเนินการได)
-ปรับปรุงหองศูนยเครื่องมือแพทย (ทํารายงานตรวจรับ+ขออนุมัติเบิกจาย)

3.

ครุภัณฑสํานักงาน

2 รายการ

รอ ผอก. ลงนามสัญญาประกาศผูชนะ

4.

ครุภัณฑไฟฟา

1 รายการ

เสนอโครงการไป สสจ. เพื่อใหกระทรวงอนุมัติ

3.5.4 งบคาเสื่อม ระดับหนวยบริการ 70% ป 2562
ลําดับ
1

รายการ
ครุภัณฑการแพทย

จํานวน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

4 รายการ

ประกาศผูชนะ 31 ก.ค. 62 (ปรากฏวามีผูอุธรณ)
ขณะนี้อยูระหวางรอผลการพิจารณาอุธรณ จากคณะกรรมการ
พิจารณาขอรองเรียนครบกําหนดวันที่ 9 ต.ค. 2562

3.6 ทิศทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรป 2563 จุดเนน 14 ประเด็น 16 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบ ริโภคเปนเลิศ ไดแก 1. แม (ลดการ
ตายมารดา) 2. เด็ก smart kid 3. ควบคุมโรคไขเลือดออก 4. โรคNCD (กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง) 5.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ 6. ตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCC) 7.ปองกันเชื้อดื้อยา(RDU)
8.ผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน 9.ใหประชาชนเขาถึงกัญชา กัญชงสมุนไพรทางการแพทยไดอยางปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ 10.ความผูกพันตอองคกร 11.องคกรแหงการเรียนรู
12.ยกระดับอสม.เปนหมอประจําบาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศ 13.ระดับคุณภาพขององคกร(PMQA/รพ.สต.ติดดาว)
14.ระบบสารสนเทศ (E-Health)
3.6.1 แผนดําเนินงานประจําป 2563 โรงพยาบาลปตตานี ยุทธศาสตรความเปนเลิศทัง้
4 ดาน มีทั้งหมด 24 กลยุทธ 72 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,844,580 บาท และมีกจิ กรรมตามแผน
ภารกิจจํานวน 51 กิจกรรม รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 9,644,580 บาท
3.6.2 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร ป 2562 และ ป 2563 ดังนี้ ป 2562 รวมเงิน
10,238,345 บาท ป 2563 รวมเงิน 9,844,580 บาท และงบประมาณตามแผนกิจกรรม มีดังนี้ ป
2562 รวมเงิน 2,113,875 บาท ป 2563 รวมเงิน 3,798,270 บาท
3.6.3 ขออนุมัติใชเงินตามแผน ป 2563 1)งบลงทุนหนวยบริการ EBITDA =
11,470,000 บาท
3.7 กลุมงานทรัพยากรบุคคล อัตรากําลังทีเ่ กินกรอบ
กลุมภารกิจ

สายวิชาชีพหลัก

สายวิชาชีสนับสนุน

ขั้นต่ํา ขั้นสูง มีจริง รอยละ ขาด/
เกิน
940 1,156 866 74.91 -58

กรอบ มีจริง รอยละ

1 การพยาบาล

467 583 479 82.16 12

345 239 69.28

2 พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

48

12 19

158.33

3 บริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

238 292 213 72.95 -18

124 72

58.06

4 ปฐมภูมิ

75

38 8

21.05

55

87

41

58

74.55 -5

66.67 -10

707 385 54.46

5 อํานวยการ

112 139 74

6 ศูนยแพทยศาสตรชั้นคลินิก

53.24 -38

188 46
0

24.47

1

หมายเหตุ
<71%

71% - 80 %

>80 %

สายวิชาชีพหลัก : ตําแหนงที่ตองนับดวยกรอบ FTE ขั้นต่ํา ขั้นสูง เชน แพทย,ทันตแพทย,
ผูชวยทันตแพทย ,พยาบาล, เภสัชกร,จพ.เภสัช,นักเทคนิคฯ, นักกายภาพฯ, นักรังสี,นวก
ในแตละกลุม งาน
สายวิชาชีพสนับสนุน : กรอบตําแหนงขึ้นอยูกบั จํานวนของจํานวนวิชาชีพหลักในกลุม งาน เชน
ผูชวยเหลือคนไข เปล พนักงานหองทดลอง พนักงานบริการ เปล พนักงานประจําตึก
4.1 แจงสถานการณไขเลือดออก สถานการณโรคไขเลือดออกระดับเขต 12
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 3 กันยายน 2562 จังหวัดปตตานีมีอัตราผูปวยจํานวน 855 ราย ยังไมปรากฎอี
ตราการตาย ซึ่งอยูในลําดับที่ 29 ของประเทศ และสิง่ ที่ไดดําเนินการ คือ 1. สรางกลุม Line แจงสถานการณ
โรค 2. หนังสือแจงโรงเรียน/วิทยาลัย 3. แจงเตือนสถานการณใหแกผนู ําในชุมชน 3. ทํากิจกรรมรณรงคใน
ชุมชน 4. กิจกรรมเดินรณรงคเขตเทศบาลเมืองปตตานี
- แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายทีพ่ บบอยในชุมชน ไดแก 1.กองซากขยะ/สิ่งของที่มีน้ําขังรอบ
บริเวณบาน 2. น้ําเลี้ยงนกเขา/นกกรงหัวจุก 3. ภาชนะใสน้ําลางเทาเพือ่ ละหมาดหนาบาน 4.จานรอง
กระถางตนไม
- ขอเสนอแนะ
- อุปกรณที่ไมไดใชประโยชน/รอซอม ควรทําลายทิ้งหรือ เก็บในที่รม
- สระน้ําบริเวณหนาตึกศัลยกรรม ควรปรับปรุงสภาพ เชนเดียวกับหนาคลังยา
- สระบัวหลังแฟลตแพทย ควรปลอยปลากินลูกน้ํา หรือเลิกเลี้ยง
- พลูดาง ควรเปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน หรือเลิกเลี้ยง
- จานรองกระถางตนไม ควรคว่ํา หรือเลิกใช
4.2 งานเลี้ยงเกษียณ กําหนดการงานมุทิตาจิต(งานเกษียณ) ป 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
ภาคเชา (งานมุทิตาจิต) ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
เวลา 09.00 – 09.15 น.
พิธีเปดงานมุทิตาจิตประจําป 2562 โดยทานผูอ ํานวยการโรงพยาบาล
ปตตานี
เวลา 09.15 –10.00 น.กิจกรรม เวทีเสวนา “เสริมพลังกาย สรางพลังใจ หลังวัยเกษียณ”
เวลา 10.00 – 10.30 น.
กิจกรรม “ความขางใน จากใจผูเกษียณ”
เวลา 10.30 – 11.30 น.
พิธีกรรมมุทิตาจิต(มอบดอกไมแกผเู กษียณ)
เวลา 11.30 น.
รับประทานอาหารเที่ยง
ภาคค่ํา (งานเลี้ยงสังสรรค) ณ หองพิมพมาดา บอลรูม โรงแรมปารควิว รีสอรท
เวลา 18.00 – 19.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 19.00 – 19.15 น.
เปดตัวผูเ กษียณทั้ง 19 คน ขึ้นบนเวที พรอมถายภาพ

เวลา 19.15 – 19.20 น.
เวลา 19.20 – 19.30 น.
เวลา 19.30 – 20.00 น.
อํานวยการ
เวลา 20.00 – 20.30 น.
เวลา 20.30 – 21.00 น.
เวลา 21.00 – 21.15 น.
เวลา 21.15 น. เปนตนไป

(สวนผูท ี่ลาออก 4 คน พิธีกรเชิญนั่งทีโ่ ตะยาว)
พิธีเปดงานเลี้ยงสังสรรคผูเกษียณ โดยทานผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
Presentation ของผูเกษียณทัง้ 19คน
การแสดงจาก กลุมงานจิตเวช กลุม งานศูนยประกัน และกลุม งาน
การแสดงมินิคอนเสิรต จากศิลปน “ปู พันหนา”
พิธีการมอบของทีร่ ะลึกแกผูเกษียณ พรอมเชิญผูล าออกรวมกันถายภาพ
การแสดงจาก องคกรแพทย และกลุมการพยาบาล
การแสดงมินิคอนเสิรต จากศิลปนชมพู ฟรุตตี้ และ บิว กัลยาณี

ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวนิกขนิภา ขาวผอง

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

