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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 12/๒๕๖1 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม ๒561
เรื่อง กอนการประชุม
1. แสดงความยินดีกับ รพ.สต.รูสะมิแล
2. มอบรางวัล และเกียรติบัตรสําหรับเจาหนาที่ที่ลดน้ําหนักไดดี
3. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบวันที่ 13 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การกอสรางอาคารผูปวยนอก 9 ชั้น สงมอบงานงวดสุดทายสิงหาคม 2562
2. อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลมีความจําเปนตองใชคือครุภัณฑการแพทย ตองรับ บริจาคจากบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก
3. การบริจาค รับบริจาคเปนเงินสดหรือครุภัณฑการแพทย ชองทางการบริจาค บริจาคโดยตรงที่โรงพยาบาล
หรือโอนเงินผานระบบบัญชี
4. โรคหัด กําลังระบาดในจังหวัดปตตานี แนวทางแกไขทําปายประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและปาย
หามเด็กอายุต่ํากวา 12 ป หญิงมีครรภ เขาเยี่ยมผูปวยและรณรงคเรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ํากวา 5 ปในโรงเรียน
และชุมชนตางๆ
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-ศูนยประกันฯ รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือน ตุลาคม 61
สวนตางคารักษาพยาบาลตอ admission UC= -4,299 บาท จายตรง = -1,146 บาท อปท. = 3,287 บาท
-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบํารุ งของโรงพยาบาลประจํ าเดือน ตุล าคม ๒๕๖1 ทุนสํารองสุ ท ธิ
107.99 โรงพยาบาลอยู ในสภาพคล อ งอยูในเกณฑ ดี มี ลู ก หนี้ เงิ น ยื ม ค างชํ าระ ณ 30 พฤศจิ ก ายน 2561
172,552 บาท
๒. ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปตตานี (HA) 21 ธันวาคม 2561 จัดทําแผนสง สรพ.และประชุมทีมนํา
คุณภาพทุกเดือน และเดือนมกราคม 62 รวบรวม และจัดทําระบบติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. การบริหารความเสี่ยง (RM) มีการรายงานความเสี่ยง และแผนการความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
จัดการความเสี่ยงใหเกิดความปลอดภัยแกผูปวย ผูรับบริการ ตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาลปตตานี
4. สรุปแผนป 2558-๒๕๖1
4.1 สรุป แผนการดําเนิ นการตามแผน ป 2558-2561 งบรวม 87,100,203 บาท งบคาเสื่ อ มไม
เรียบรอยคือเครื่องจี้ ถึงขั้นตอน รอสงมอบ คาเสื่อมป 58 ลงมา ถึงขั้นประกาศผูชนะ และเรียกทําสัญญาในวันที่ 20
ธันวาคม 2561
4.2 แผนเงินบํารุงป 2561 ครุภัณฑ 18 รายการ จังหวัดสงสเปคกลั บแกไขวันที่ จางเหมา ถึงขั้นตอน
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และครุภัณฑยานพาหนะถึงขั้นตอนทําขอซื้อขอจาง
4.3 งบลงทุนปงบประมาณ 2562 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางคนใหมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ ถึงขั้นตอนทําสัญ ญาซื้อขาย และโครงการพัฒ นาระบบบริการปฐมภูมิ ถึงขั้นประกาศผูชนะและเรียกทํ า
สัญญา แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กิจกรรมพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน ครุภัณฑการแพทยถึงขั้นเปดซอง
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ครุภัณฑยานพาหนะ ถึงขั้นตอน ประกาศผูชนะและเรียกทําสัญญา ปรับปรุงหองผาตัด ถึงขั้นคลังจังหวัดสงกลับมาแกไข
BOQ กิจกรรมพัฒนาบริการแพทยแผนไทยของภาคใต ถึงขั้นจังหวัดสงแฟมกลับมาแกไขเดือนใหเปนปจจุบัน
4.4 งบคาเสื่อมใชวิธี E-biding ถึงขั้นตอน แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดสเปค
4.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก) ถึงขั้นตอนแจงใหหนวยงานดําเนินการทําบันทึกขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑการแพทย 6 รายการพรอมสเปค และใบเสนอราคา 3 บริษัท
5. แผนยุทธศาสตร ป 2562 ยึดตามหลัก เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข วิสัยทัศนและอัตลักษณของ
โรงพยาบาล แผนยุทธศาสตรป 62 มี 4 ยุทธศาสตร จํานวน 84 โครงการ งบรวม 10.24 ลานบาทการติดตามงานใน
เดื อ นธันวาคม คือ ตัวชี้วัด แผนไทย/ Fast tact/TB / LO และรายงานความก าวหนาในที่ ป ระชุม กรรมการบริห าร
โรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
5.1 อัตราการตายมารดา ตัวชี้วัดอัตราการตายมารดาไมเกิน 35ตอแสนการเกิดมีชีพ มีแนวทางใน
การปองกันคือระบบการสงตอ การพัฒนาบุคลากร การบริหารเครือขายและสงเสริมการม สวนรวม
5.2 ผลงาน SMART KIDS เทศบาลเมืองปตตานี (สะบารัง อาเนาะรู จะบั งติกอ) วิเคราะห 4 ดาน
คือ ดานวัคซีน ดานการพัฒนาการ ดานโภชนาการ และดานฟน
5.3 NCD กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ป 61 ผานระดับพื้นฐาน เปาหมายป 62 ผานในระดับดีขึ้นไป
5.4 การพัฒ นาระบบบริก ารสุขภพใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) เปาหมายคือ ใชยาอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดการปวยจากเชื้อดื้อยา และเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ คือ ใหความรู
แกพยาบาล ผูชวยพยาบาล เจาหนาที่เวรเปล, X-ray และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
6. HAIT ตัวชี้วัดกระทรวง โรงพยาบาลไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน การเก็บประวัติผูปวย การใช
ยา และการเก็บรหัส ICD ของผูปวยนอกและผูปวยในทุกราย เปาหมายตองไมนอยกวารอยละ 80
7. การบริ หารจัดการสิ่งแวดล อมให ไดตามมาตรฐาน Green and clean hospital ผานเกณฑร ะดับดีมาก
เปาหมายป 2562 ผานระดับดีมาก Plus และมีการรับสมัครสมาชิก Green Club เปาหมายเจาหนาที่ 500 คน สงใบ
สมัครไดที่งานธุรการ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
8. กลุมงานทรัพยากรบุคล
8.1 ความสุขจากการทํางาน Happinometer ป 2562 กระทรวงเปดใหดําเนินการประเมินไดตั้งแตวันที่
1 พฤศจิกายน 2561-31 มกราคม 2562 ผานชองทางเวปไซร หรือ Application เปาหมายคือเจาหนาทีทุกคน ตอง
กรอกรายละเอียดทุ กขอ ทําไมเสร็ จคางในระบบ เจาหนาที่ 1,296 คน ทําไปได 463 คน คิดเปนรอยละ 35.73
เปาหมายรอยละ 70 (903 คน)
8.2 ประเมินสุขภาวะขององคกร HPI:Happy public Organization In dex ดําเนินการประเมินไดตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-31 มกราคม 2562 ผานชองทางเวปไซร หรือระบบอินเตอรเน็ต เปาหมายคือผูบริหาร
และหัวหนางานทุกคน ตองกรอกรายละเอียดทุกขอ ทําไมเสร็จระบบจะตัด จํานวนเจาหนาที่ 19 คน ทําแบบสํารวจ 4
คน คิดเปนรอยละ 16 เปาหมายรอยละ 70 (13 คน)
9. งานเลี้ยงปใหม จัดกิจกรรมในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 418.30 น. ณ โรงแรมซีเอสปตตานี
10. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนป 62 นายจางตองชําระเงินและสงขอมูลภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
11. หนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเปน
ของขวัญปใหมใหกับประชาชน ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติงานออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 11-24
ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 7-20 มกราคม 2562
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เรื่อง รับรอง
1. งานธนาคารเลื อ ด ปรับ แผน วัส ดุวิท ยาศาสตร ก ารแพทย จํ านวนเงิ น 140,000 บาท คงเหลื อ
61,000 บาท เพิ่ม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วงเงิน 75,000 บาท ในวงเงินเดิม
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบในหลักการ นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารอีกครั้งในเดือนถัดไป
2. การเงิน การเบิกเงินคาตอบแทนวิทยากร กรณีที่จัดในโรงพยาบาล เชิญเจาหนาที่เปนวิทยากรใหถือเปน
ภารกิจปกติ กรณีมีความจัดนอกโรงพยาบาล เชิญเจาหนาที่เปนวิทยากรสามารถเบิกไดในอัตราชั่วโมงละ 300 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
เรื่อง มอบหมาย
1. เภสัชกรรม การลงขอมูลการใชยา
2. พรส. แผนเงินบํารุงป 62 ครุภัณฑการแพทย กายภาพ, ทันตกรรม, ER ทําใบเสนอราคา 3 บริษัท
3. พรส. แผนยุทธศาสตรป 62 เรื่องแผนไทยแผนไทย/ Fast tact/TB / LO
4. ศูนยประกัน การเรียกเก็บตามสิทธิตางๆ
5. ENV สมัครสมาชิก Green Club
6. องคการแพทย การใชยาสมเหตุผล
7. การเงิน ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนลูกจางประกันสังคม
เรื่อง ติดตาม
1. พรส. แผนยุทธศาสตรป 62 เรื่องแผนไทยแผนไทย/ Fast tact/TB / LO
2. ฝายบริหารทั่วไป ENV สมัครสมาชิก Green Club
3. การเงิน รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล
4. ศูนยประกัน การเรียกเก็บตามสิทธิตางๆ
5. กลุมงานทรัพยากรบุคล
5.1 ความสุขจากการทํางาน
5.2 ประเมินสุขภาวะขององคกร
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 12/2561
ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑. นพ.เฉลิมชัย
2. นพ.อรุณ
3. นางรอมือเลาะ
4. พญ.วรางคณา
5 นพ.พรสวัสดิ์
6. นายแพทยรุซตา
7. นพ.พรชัย
8. พญ.ภาวิณี
9. นพ.อัสมาน
10. พญ.สุรัสวดี
11. พญ.ดาราวรรณ
12. พญ.ศิริพร
13. นพ.จุมพล

ชูเมือง
ประเสริฐสุข
หะยีเด
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
สาและ
ประเสริญวชิรากุล
เสรีประภากิจ
อาลี
ศุภธราธาร
สิรินพคุณ
รังสิเวค
ชอพันธุกุล

14. นพ.พัชระ
บรรจงละเอียด
15. ทพญ.ชุติพร
เกิดทิพย
16. นางสาวทิพวรรณ
วัฒนโชติ
17. พญ.ชนันณชิฎา
ประพิณโรจน
18. นางสุพรรณี
ลีฬหาวงศ
19. นางศิริมา
เงินงาม
20. นางภัสราวรรณ
ชายสิงขรณ
21. นางสาวอัจฉราวรร
มุสิกธรรม
22. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
23. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
24. พญ.ละออพรรณ
สาและ
25. นายฉลอง
มีสงค
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยศักดิ์ชัย
ตั้งจิตวิทยา
2. นางจินตา
เกียรติศักดิ์โสภณ
3. พญ.ฉวีวรรณ
ศีลวัฒนพันธ

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหาร
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานพยาธิ, หัวหนากลุม งานโสต ศอ นาสิก
ผช.ผอ.ดานพัฒนาโครงสรางสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานทันกรรม
(แทน) หัวหนากลุมงานจิตเวช
หัวหนากลุมงานอนาชีวเวชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเจาหนาที่
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
หัวหนากลุมการพยาบาล
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม

5

4. นพ.สุชาติ

ศุภธราธาร

5. พญ.เสาวลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1. นางขนิษฐา
2. นางสาวแกวตา
3. นางสาวปทมา
4. นางละมัย
5. นางสาววันทนา
6. นางเพ็ญแข
7. นายอัซมี
8. นางจินดารัตน
9. นางสุมาลี
10. นายทนงศักดิ์
11. นางภัทรภรณ
12. นายนิเวต
13. นางรัชนีวรรณ
14. นายอภิเชษฐ
15. นางสาวทัญญา
16. นางสาวจัสมิน
17. นางสาวพิชานุช
18. นางซารีนา
19. นางสาวรอกีเยาะ
20. นายกิตติชัย
21. พญ.กรพินธ
22. นางสาววาซินีย
23. นายสุริยะพงษ
24. นางกัลยา
25. นางเซี่ยวหวิง
26. นางสาวรวงรัตน

ศิลาลาย

หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา

กุกุทพันธ
ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
แดงประดิษฐ
คุมพาสโน
พิมลเศรษฐพันธ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
สุไลมาน
แกวขาว
บุญญโส
แกวประกาศ
โกตัน
บัวสิน
บินละหมัด
ตันติรานนท
ตะโละ
เจะแว
บุญศรี
แกวกระจาง
เจะแล
ทักษิณสัมพันธ
ตั้งสิริวรกุล
อุศุภรัตน
สุหรรษา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชากรพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
นักอาชีวบําบัด
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เริ่ มประชุ ม เวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยอรุณ ประเสริฐสุ ข รองผู อํานวยการฝายการแพทย
โรงพยาบาลป ตตานี ประธานไดก ลาวเปดการประชุม กรรมการบริห ารโรงพยาบาลป ตตานีประจําเดื อน ธันวาคม
2561 ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

6

เรื่องกอนวาระการประชุม
1. รวมแสดงความยินดี รพ.สต.รูสะมิแล ไดรับรางวัลการปฏิบัติดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว)
2. มอบรางวัลและเกียรติบัตรสําหรับเจาหนาที่ลดน้ําหนักไดดี
3. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมทัง้
ในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
1 ๑๔ พฤศจิกายน

หนวยงาน
งานบริหารทั่วไป

2

ทุกวัน

กลุมงานสุขศึกษา

3

๑๕ พฤศจิกายน

งานแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน

4

๑๖ พฤศจิกายน

งานแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน

5

๑๙ พฤศจิกายน

กลุมงานจิตเวช

6

๒๐ พฤศจิกายน

กลุมงานโภชนศาสตร

7

๒๓ พฤศจิกายน

กลุมงานอาชีวเวชกรรม

8

๒๗ พฤศจิกายน

9

๒๗ พฤศจิกายน

งานแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน
รวมกับสหวิชาชีพ
กลุมงานทรัพยากรบุคคล

10

๒๗ พฤศจิกายน - กลุมงานทรัพยากรบุคคล
๗ ธันวาคม
๓ - ๔ ธันวาคม งานจายกลาง
๔ ธันวาคม
ชมรมมุสลิม รพ.ปน.

11
12

นอกโรงพยาบาล
1
พฤศจิกายน ธันวาคม
2 เดือนพฤศจิกายน
3

๑๓ - ๑๔
พฤศจิกายน

รายการ
ผอ.รพ. นําทีมเยี่ยมเจาหนาที่ปวยและหลัง
คลอดที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รณรงคใหความรูเรื่องโรคหัดและไขปวด
ขอยุงลาย ชิคุนกุนยา
ตอนรับคณะนักศึกษาพยาบาลจาก
ประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงานดาน
การแพทยแผนไทย
ตอนรับคณะนักศึกษาวิชาแพทยทางเลือก
จาก มอ.ปตตานี ศึกษาดูงานดาน
การแพทยแผนไทย
นพ.อรุณ ประเสริฐสุข และคณะ ใหการ
ตอนรับนายอําเภอ นาย.... และพาชม
สถานบําบัดรักษายาเสพติด
ตอนรับคณะนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร มอ.ปตตานี ศึกษาดูงานหลักโภชน
บําบัดครัวโรงพยาบาลปตตานี
ฉีดวัคซีนโรคหัดใหแกเจาหนาที่
โรงพยาบาลปตตานี
จัดกิจกรรม “กลิ่นสมุนไพรบําบัดเยียวยา
ผูปวยและญาติ”

สถานที่
หอผูปวยโรงพยาบาล
OPD และ Ward
บานทรายทอง
บานทรายทอง
OPD จิตเวช
กลุมงานโภชนศาสตร
หองกลุมงานอาชีวเวช
กรรม
บานทรายทอง

ประชุมชี้แจงลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ที่ หองราชาวดี
สมัครใจรับการประเมินเพื่อคัดเลือกเปน
พกส. ตามอายุงาน
รับสมัครลูกจางรายคาบ
โรงพยาบาลปตตานี
สอนนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปตตานี
ประชุมวางแผนงานของชมรมฯ เพื่อให
สอดคลองกับงานสาธารณสุข

หองจายกลาง
หองชลาลัย อาคารชิดชล

กลุมงานเวชกรรมสังคม

ออกรณรงคฉีดวัคซีนโรคหัดในโรงเรียน

กลุมงานเวชกรรมสังคม

ออกคัดกรอง HT, DM ในชุมชน

กลุมงานเวชกรรมสังคม

ออกคัดกรอง STI, HIV ในสถานบริการ
เขตเทศบาลเมืองปตตานี

ชุมชนตําบลสะบารังและ
อาเนาะรู
ชุมชนตําบลสะบารังและ
อาเนาะรู
เขตเทศบาลเมืองปตตานี

หมายเหตุ

7

ที่
4

วันที่จดั
๑๙ พฤศจิกายน

5

๒๐ พฤศจิกายน

6

๒๐ พฤศจิกายน

7
8

๒๑ พฤศจิกายน
๒๓ พฤศจิกายน

9

๒๖ - ๒๗
พฤศจิกายน

10

๒๗ พฤศจิกายน

11 ๑ ธันวาคม
12 ๕ ธันวาคม
13 ๙ ธันวาคม
กิจกรรมวิชาการ
1 7-9 พย.61

หนวยงาน
กลุมงานเวชกรรมสังคม
รวมกับพยาธิวิทยา และ
สสอ.เมืองปตตานี
กลุมงานอาชีวเวชกรรม

รายการ
ออกคัดกรอง HIV และวัณโรคแฝง

ใหความรูเรื่อง ๓ อ. และการยืดเหยียด
กลามเนื้อใหกับสถานประกอบการ
กลุมงานอาชีวเวชกรรม
แจงผลการตรวจสุขภาพในสถาน
ประกอบการ
กลุมงานเวชกรรมสังคม
ฉีดวัคซีนเด็กเชิงรุกในชุมชน
กลุมงานอาชีวเวชกรรม
แจงผลการตรวจสุขภาพในสถาน
ประกอบการ
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู
นักกายภาพบําบัดไดรวมกันตรวจประเมิน
รวมกับศูนยสุขภาพจิตที่ ๑๒ ความผิดปกติของผูพิการตามโครงการ
จัดหาอุปกรณชวยเหลือความพิการในพระ
นามาภิไธย สธ. โดยสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร
งานจายกลาง
จัดประชุมวางแผนพัฒนาระบบงานจาย
กลางจังหวัดปตตานี
ผูแทนโรงพยาบาลปตตานี รวมงานพระราชทานเสื้อยืด “ไบคอุนไอ
รัก”
เจาหนาที่โรงพยาบาล
รวมงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปตตานี
รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพอแหงชาติ ๕
ธันวาคม
เจาหนาที่โรงพยาบาล
นักปนรวมใจปนจักรยานพรอมกันทั่ว
ปตตานี
ประเทศ ไบคอุนไอรัก คลายความหนาว
สายน้ําแหงรัตนโกสินทร ณ ปตตานี

2

13-16 พย.61

3

17 พย.61

4

19-21 พย.61

คุณอัลฟุรกรณ อัลฟุรกอน
คุณมะรอยี เจะเตะ
คุณจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
คุณทิพสุดา นุยแมน
คุณวารุณี เละนุ
คุณรอกีเยาะ เจะแว
คุณชนิสรา จินดารัตน

5

20-22 พย.61

กลุมงานจิตเวช

6

26 พย.-2 ธค.61 คุณศิราณี โทบุรี

7

20-25 พย.61

นพ.อามีน แสมา
นพ.อัสมาน อาลี

สถานที่
เรือนจํากลางจังหวัด
ปตตานี
โรงแรมเซาทเทิรนวิว
ปตตานี
บริษัท แกรนดออโตเซลล
จํากัด
ชุมชนสะบารัง
บริษัท ภูเก็ตซัพพลาย
จํากัด
หองน้ําพราว โรงแรม ซี.
เอส. ปตตานี

สสอ.เมืองปตตานี
หองประชุม อบจ.ปตตานี
หองประชุม อบจ.ปตตานี
ลานวัฒนธรรม ถนนสาย
บุรี

เขารวมประชุมวิชาการแอลกอฮอล

ภูเก็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิรูประบบบริการ
พยาบาลยุค Digital Health
อบรมการบริหารดานการเงินการคลัง

กรุงเทพ

เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริม
พลังทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.
ติดดาว) ประจําป 2562
ประชุมวิชาการสุขภาพจิต การสอบสวน
สาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล
อบรมการพัฒนาศูนยจัดเก็บรายไดของ
โรงพยาบาล
อบรมมิติการดูแลสุขภาพสํานักงานแพทย
เพื่อกิจการฮัจยแหงประเทศไทย Thai
hajj medical office

เชียงใหม
กรุงเทพ

กรุงเทพ
กรุงเทพ
จ.ตาก

หมายเหตุ

8

ที่
8
9

วันที่จดั
หนวยงาน
29-30 พย.61 พญ.ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ
27 พย.-1 ธค.61 คุณปทมา ลัพธวรรณ
คุณอาศิรา ควรเอกวิญู
10 30 พย.-2 ธค.61 นพ.เอกอนันต อันตฐานิตย
และคณะ
เรื่องดีๆ
1 พฤศจิกายน 61 กลุมการพยาบาล

2

5 ธค.61

นพ.สุชาติ ศุภธราธาร

3

1 ธค.62

นางแวรุสนานี
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21-23 พย.61

นายทะนงศักดิ์ สุไลมาน

รายการ
อบรม Nation Forum on Birth Defect
ประชุมการดูแลผูปวยสมองเสื่อม

สถานที่
กรุงเทพ
กรุงเทพ

ประชุมปฏิบัติการ PNC –Heart

พัทลุง

หมายเหตุ

ชมรมพยาบาลจังหวัดปตตานี จัดกิจกรรม
วันพยาบาล มอบเงินเดิน-วิ่ง Run by
heart for life จํานวน 1,394,977
บาท ใหมูลนิธิโรงพยาบาลปตตานี
ลงหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันที่ 5
ธันวาคม 2561 เปนแพทยที่ทํางานทุมเท
ชีวิต จิตใจ เพื่อคนไขจึงมีชื่อเสียงดี ขณะนี้
ชีวิตราชการจะครบเกษียณป 62 เรงทํา
ความดีมากขึ้น เพื่อใหชื่อปรากฏในตํานาน
ผูเสียสละ
ไดรับรางวัลในงานเทียนสองใจ วันแหง
ความภาคภูมิที่ไดรับประทานโลบุคลากร
ดานสาธารณสุขดีเดน จากพรเจาวรวงค
เธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ
ไดรับเชิญเปนพิธีการงานมหกรรมวิชาการ จ.เชียงใหม
เวชศาสตรครอบครัวแหงประเทฯไทย

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน พฤศจิกายน 256๑
จํานวนประชุม/อบรม 72/5 เรื่อง
-เชิญ
107 ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
13 ราย
รวม 120 ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) 261,381 บาท/34 ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
บาท/28 ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การก อสรางตึก ผูปวยนอก 9 ชั้น สงมอบงานงวดที่ 28/35 งวด ตามแผนแลวเสร็จในเดือ นพฤษภาคม
2562 และบริษัทขอขยายระยะเวลาการกอสรางสงมอบงานในเดือนสิงหาคม 2562
2. อาคารผูปวยนอก เมื่อกอสรางอาคารเสร็จสิ้น และมีการสงมอบอาคารแลว สิ่งที่โรงพยาบาลไมมแี ละมีความ
จําเปนตองใช คือครุภัณฑการแพทย ซึ่งโรงพยาบาลจะตองรับบริจาคจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก หรือเจาหนาที่
ของโรงพยาบาลที่สามารถบริจาคใหโรงพยาบาลได
3. การบริจ าค ชองทางการบริจาคเงินหรือ ครุภัณฑ การแพทย เมื่อมี ผูป ระสงคจะบริจ าคเงินหรื อครุภัณ ฑ
การแพทย โรงพยาบาลเขาในระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ซึ่งมีวิธีการบริจาคดังนี้ ผูที่บริจาคจะตองใชเลข
ประจําตัวประชาชนในการลงทะเบียนผูบริจาค (ใชครั้งเดียว) เจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปนผูลงขอมูลในระบบของ
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กรมสรรพากร e-Donation และออกเอกสารลดหยอนภาษี (ไมตองพิมพใบอนุโมทนาบัตร) ผูบริจาคสามารถบริจาค
เปนเงินสด หรือโอนเงินเขบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล ขอดี คือบุคคลธรรมดาสามารถลดหยอนภาษีได 2 เทา และ
นิติบุคคลสามารถนําทรัพยสินมาบริจาคได แตตองตีมูลคาเปนตัวเงิน สําหรับการบริจาคผานชองทางธนาคารกรุงไทย
ใชโทรศัพทมือถือ (สมารทโฟน) ผานคิวอารโคต และอีเมลลงทะเบียน เจาหนาที่ของธนาคารเปนคนลงขอมูลและออก
เอกสารการลดหยอนภาษี และผานอีเมลของผูบริจาค (ตองพิมพใบอนุโมทนาบัตร) ไมเชื่อมโยงกับกรมสรรพากร และ
อีเมลของโรงพยาบาล ผูบริจาคตองมีระบบเน็ตแบงค เพื่อโอนเงินบริจาค กรณีที่โอนเงิน
ผานธนาคารตองแจงใหโรงพยาบาลทราบ เพื่อตอบขอบคุณและออกหนังสือรับรองเขาระบบของกรมสรรพากร
4. โรคหัด ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.61 - 6 ต.ค.61 (ทั้งประเทศ )พบผูปวย 2,303 ราย จาก
73 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 3.52 ตอแสนประชากร สถานการณโรคหัดในจังหวัดปตตานี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน2561 ไดรับรายงานผูปวยโรคหัดจํานวนทั้งสิ้น 58 ราย กลุมอายุที่พบสูงสุดคือ กลุม
อายุ 0 - 4 ป อําเภอที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุดคืออําเภอทุงยางแดง รองลงมาคืออําเภอแมลาน, อําเภอ
หนองจิก, อําเภอยะรัง, อําเภอมายอ, อําเภอกะพอ, อําเภอโคกโพธิ์, อําเภอเมืองปตตานี, อําเภอสายบุรี, ตามลําดับ
โรงพยาบาลปตตานี รับผูปวยหัด 7 ราย แบงเปน OPD 1 ราย (ปะกาฮารัง ), IPD 6 ราย (จากปูยุด กะมิยอ ตันหยง
ลุโละ ไมแกน แมลาน ยะลา) ขณะนี้มีผูปวยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลปตตานี 3 ราย โรงพยาบาลปตตานีทําปาย
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบเรื่องการปองกันโรคหัด และอาการของโรคใหผูปวยไดทราบเบื้องตนกอนนํา
ผูปวยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลปตตานี และทําปายหามเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป หญิงตั้งครรภ เขามาเยี่ยมผูปวย
เนื่องจากโรคหัดกําลังระบาด และรณรงคเรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ในโรงเรียนและชุมชนตางๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 11/2561
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมดังกลาว 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
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561

54.02
(363/672)
66.47
(456/686)
56.98
(359/630)

49.57
(291/587)
44.87
(276/615)
44.56
(262/588)

66.67
(36/54)
54.34
(25/46)
39.53
(17/43)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน พฤศจิกายน 2561

78.11
(496/635)
59.03
(379/642)
72.03
(492/683)

38.32
(320/835)
9.17
(71/774)
31.61
(250/791)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

6.67
(6/90)
2.63
(2/76)
12.65
(10/79)

13.34
(2/15)
13.63
(3/22)
25.00
(6/24)
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สิทธิ

ยอดคาง
(เดือน ตค.61)

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

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

818,800.65

379,119.00

510,073.50

852,788.00
6,215,068.00
6,669,165.75
1,857,230.00
656,429.00
53,650,254.00

24,336,853.28
292,613.85
1,025,598.00
471,151.95
(1,048,778.62)
880,310.75
5,778,445.92
10,008,227.50
1,898,471.00
1,500,905.00
46,770,203.92

-9,827,645.47
-48,976.65

27,728,745.00

34,164,498.75
341,590.50
2,514,365.00

10,009,990.50
894,307.00
4,426,882.00
44,388,798.65

คงคาง

29,217,512.00
92,032.95

241,173.98
482,550.75

-436,622.08

-10,221,211.25

6,670,928.75
853,066.00
3,582,406.00
41,047,637.48

เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

UC
-3,964
-4,322
-4,299

จายตรง
-3,688
-1,650
-1,146

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

อปท.
904
-299
3,287

อัตราคามาตรฐาน
<0.8
<1.5
>1

พฤศจิกายน 2561
0.85
1.67
1.54
107.99

จากการวิเคราะหแผน Planfin กับผลการเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลกรดําเนินงานดังนี้
รายไดตามแผน 187,060,799.25 ผลที่ได 203,589,388.05 มีผลตางจากแผน +16,528,588.80 ซึ่งคิดเปน
รอยละ 8.84 คาใชจายตามแผน 166,927,266.18 ผลที่ได 163,123,092.61 มีผลตาง -3,804,273.57 คิด
เปนรอยละ 2.28 กําไรเมื่อเทียบกับแผน รายได 20,133,433.07 บาท คาใชจายลดลง 40,466,295.44 บาท
ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง ณ 30 พฤศจิกายน 2561 คงเหลือ 172,552 บาท
ซึ่งยังไมครบกําหนดชําระ

รายละเอียดเงินบํารุงกําหนดชําระ ณ ธันวาคม 2561
เงินบํารุง ณ พฤศจิกายน 2561
จาย เจาหนี้การคา
22,593,261.13

157,027,203.47
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คาสาธารณูปโภค
1,670,786.87
คาตอบแทนเจาหนาที่
9,935,462.50
เงินเดือนลูกจางชั่วคราว
4,296,980.19
คาตอบแทน ฉ.10
19,338,200.00
คาตอบแทน ฉ 11 (ตค.-พย.61) 7,527,927.22
คาตอบแทน ฉ 12
7,694,927.22
73,057,085.91
คงเหลือ
83,970,117.56
3.2 ศูนยคุณภาพ (HA)
-โรงพยาบาลป ตตานีมี ก ารกํ าหนดการปฏิบั ติง านไวดัง นี้ คือ รั บ การเยี่ยมสํ ารวจ 25-26 กรกฎาคม
2560, 21 พฤศจิกายน 2560 และ 19 มิถุนายน 2561 รับรองคุณภาพนับตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เปน
เวลา 3 ป (กรกฎาคม 2564) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ สงภายใน 3 เดือน (12 ธันวาคม 2561)
ทํารายงานความกาวหนาการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงที่สําคัญอื่นๆ รวมทั้งตัวชี้วัดสําคัญที่เกี่ยวของ ทุก 12 เดือน
(มิถุนายน 2562) และเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวังในระยะเวลา1ป 6เดือน หลังการรับรอง (ม.ค.63)
-โรงพยาบาลปตตานีไดดําเนินการปฏิบัติไปแลว Hospital Profile เพื่อทําความเขาใจบริบทขององคกร
เปนฐานในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ ทําใหเห็นความสัมพันธของขอมูลสําคัญ ทําใหเห็นโอกาสพัฒนาเบื้องตน
สื่อถึงการนําองคกร ผูปฏิบั ติงานสามารถทบทวนงานประจํ าของแตละคนอยางเชื่อมโยงกับ HP (ตุลาคม 2561 ถึง
พฤศจิกายน 2561) PCTประชุมทีมนําทางคลินิก (26พ.ย.61) โดยกําหนดโรคสําคัญ ทําdriver diagram โดยการ
กําหนดเปาหมาย และวิเคราะหปจจัยทีจ่ ะทําใหเปาหมายประสบความสําเร็จ กําหนดสงมกราคม 2562 และเกิดKPI
ของแตละโรค ใชระบบIT เขาชวยในการเก็บขอมูล RM และกําหนดกรอบการทํางานของระบบบริหารความเสี่ยง
(28 พฤศจิกายน 2561) โดยการสรางความเขมแข็งในหนวยงาน โดย12กิจกรรม,การสงเวรแบบtimeline และทํา
RMO ในหนวยงาน risk owner ในทีมPCT
-โรงพยาบาลปตตานีจะตองดําเนินการตอไป คือ ประชุมทีมนํา 21 ธันวาคม 2561 โดยจัดทําแผนสง
สรพ. กําหนดผู รับ ผิดชอบ แจกแจงงาน กําหนดตัวชี้วัด กํ าหนดกรอบการติดตามตัวชี้วัด โดยการตกลงรวมกันกั บ
ผูรับผิดชอบงาน/ระบบงานและทีมนํา โดยมีเลขางานคุณภาพกํากับและนําเสนองานของแตละทีมในการประชุมทีมนํา
คุณภาพทุกเดือน และรวบรวม ระบบการติดเชื้อในโรงพยาบาลประมาณ มกราคม 2562
3.4 การบริหารความเสี่ยง (RM) ทีมนํา มีแผนการคนหาความเสี่ยงที่ชัดเจน องคกรมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคลองกัน เพื่อจัดการความเสี่ยงและสรางความปลอดภัยแก
ผูปวย ผูรับบริการ เจาหนาที่และผูที่มารับบริการ นโยบายบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลปตตานี คือ
1. กําหนดใหความปลอดภัย (SIMPLE) เปนเปาหมายหลักในการใหบริการ
2. ทุกหนวยงานมีระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและเชิงรับ
3. ทบทวน Trigger tool สําคัญที่ตองทบทวนการดูแลผูปวย
4. ทุกหนวยงานมีการทบทวนความเสี่ยง
5. จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยงของหนวยงาน
3.5 สรุปแผนปงบประมาณ 2558-2561
3.5.1 สรุปการดําเนินการตามแผน ปงบประมาณ 2558-2561 งบรวม 87,100,203 บาท
ที่
1

ประเภทงบ
จํานวนรายการ
คาเสื่อม ป 61 การแพทย 13 รายการ (รอสงมอบ
(70%)
1 รายการ : เครื่องลางตัวกรองเลือด

งบทั้งหมด
ตุลาคม
พฤศจิกายน
14,172,944.74 84.61 แลวเสร็จ
92.31%

ธันวาคม
แลวเสร็จ 100%

12

2

คาเสื่อม ป 60 การแพทย 10 รายการ (เครื่องจี้)
(90%)

3

คาเสื่อม ป 59
(90%)
คาเสื่อม ป 58
ลงมา

4

90

การแพทย 24 รายการ (Slit lamp
ตา +Monitorวิสัญญี
การแพทย 11 รายการ (แลวเสร็จ)
ไฟฟา 1 รายการ (แลวเสร็จ)
สํานักงาน 1 รายการ (ระบบลิฟท)
รวม 13 รายการ

ทําสัญญาวันที่
14,093,022.99
30 ต.ค.61
รอ ผอก.ลงนาม
13,227,535.30 91.67% แลวเสร็จ 100%

เครื่องจี้ รอสงมอบ
แลวเสร็จ 100%

92.31% รายงานขอซื้อขอ 11 ธค.61 ประกาศผูชนะ
10,350,000.00
จาง 92.31%
20 ธค.61 เรียกทําสัญญา

3.5.2 แผนเงินบํารุงป 2561 (วิธีคัดเลือก)
รายการ
ครุภัณฑการแพทย 15+เปลี่ยนรายการ 3 รายการ
ปรับปรุงสิ่งกอสราง

จํานวน
18*
15

จางเหมา

5

ครุภัณฑยานพาหนะ

1

งบรวม
หมายเหตุ
10,375,000 จังหวัดสงสเปคกลับมาเพื่อแกไขวันที่ใหเปนปจจุบัน
4,866,200 แลวเสร็จ 7 รายการ 1.หองอานฟลมรังสีแพทย 2.หองน้ํา
OPD 3. หองแยกเชื้อดื้อยา4. ทาสีภายนอกอาคารมิตร
ไมตรี 5.ปรับปรุงแฟลตแพทย 3/1 6. หองพักวิสัญญี
7. ปรับปรุงหองผาตัด
ระหวางดําเนินการ 1 รายการ 1.หองแยกโรค อช. 1-2,
อญ รายงานผลราคากลาง
14,090,000 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1,198,000 จัดทําขอซื้อขอจาง

3.5.3 เงินงบประมาณ ประจําป 2562
สรุป สป.แจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 (รวมงบ 79,013,700 บาท)
ตามหนังสือดวนที่สุด สธ 0207.03/25413 ลว.18 กย.61
ที่ โครงการ/กิจกรรม
ก.แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางคนใหมีสุขภาวะที่ดี
โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (รายการงบ SP เดิม)
1
(วิธีคัดเลือก)

ครุภัณฑการแพทย
รายการ
รวมงบ

รายการ

สิ่งกอสราง
รวมงบ

ธันวาคม61
6 ธค.61 ทําสัญญาซื้อขาย

5

4,420,000

5

4,430,000

6 ธค.61 ประกาศผูชนะ
19 ธค.61 เรียกทําสัญญา

3.1 ครุภัณฑการแพทย (วิธีคัดเลือก)

10

18,540,200

12 ธค.61 เปดซอง

3.2 ครุภัณฑยานพาหนะ (วิธีคัดเลือก)

2

4,000,000

2

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (วิธีคัดเลือก)

ข. แผนงบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3 กิจกรรม : พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน+ สงตอภาคใตชายแดน
6 ธค.61 ประกาศผูชนะ
19 ธค.61 เรียกทําสัญญา

3.3

ปรับปรุงหองผาตัดเปนระบบ Laminar air flow
(วิธีเจาะจง)

4 หอง

4

กิจกรรม : พัฒนาการบริการแพทยแผนไทย
ของภาคใตชายแดน (วิธีคัดเลือก)

1 หลัง

28,000,000
12,403,500

4 ธค.61 คลังจังหวัด
สงกลับมาแกไข BOQ
6 ธค.61 จังหวัดสงแฟม
กลับมาแกไขเดือนให
เปนปจจุบัน

3.5.4 งบคาเสื่อม 70% ปงบประมาณ 2562 ใชวิธี E-bidding
ที่

รายการ

หนวยงาน จํานวน

ราคา

พฤศจิกายน 61

ธันวาคม 61
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11
2
3
4

เครื่องชวยหายใจสําหรับทารกแรกเกิด
เครื่องลางกลองสองตรวจอัตโนมัติ
เครื่องเอกซเรยทั่วไปขนาดไมนอยกวา 1000
mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ
เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบ
อัตโนมัติขนาด ไมนอยกวา 850 ลิตร (Pre –
Post vac) หองนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1
ประตู
รวมเงิน

NICU

1

700,000

OR
รังสีวิทยา

1
1

1,700,000
9,630,000

จายกลาง

1

2,474,735.18

สสจ.จัดทําราง
ขอบเขตคุณ
ลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง

แตงตั้ง
คณะกรรมการ
กําหนดสเปค

14,504,735.18

22 ต.ค.61 รับเอกสารอนุมัติจาก สปสช.
6 พ.ย.61 สสจ.ประชุมเสนอผูวาราชการอนุมัติตอไป

3.5.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก)
ที่
1
2
3
4

รายการ
ครุภัณฑสํานักงาน OPD
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑการแพทย
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
รวม
5 จางเหมา
งบลงทุน 20% ebitda 11,738,135.09

จํานวน
2 รายการ
4 รายการ
6 รายการ
2 รายการ
10 รายการ

จํานวนเงิน
2,300,000
4,706,000
2,750,000
1,950,000
11,706,000
12,907,300

พย.61
แจงหนวยงานดําเนินการทําบันทึก
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑการแพทย 6
รายการพรอมสเปค และใบเสนอ
ราคา 3 บริษัทผาน ก.พรส.
ตรวจสอบภายในวันที่ 20 ธค.61

3.6 แผนยุทธศาสตร ป 2562
แผนยุท ธศาสตร ป 2562 โรงพยาบาลป ตตานี ยึดตามหลั ก เป าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข
วิสั ย ทั ศ นข องโรงพยาบาล คานิ ยมของโรงพยาบาลและอั ตลั ก ษณ ข องโรงพยาบาล มี ก ารวิเคราะห SWOT ของ
โรงพยาบาล รายงานแผนงานโครงการกิจกรรม/ตัวชี้วัด ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ผูรับผิดชอบกลุมงานเวช
กรรมสังคม ติดตาม KPI พรส.ติดตามโครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ อัตราสวนการตายมารดา, 0-5 ป ผานเกณฑ
smart kids และ NCD Clinic Plus ระดับดี
กลยุทธที่ 1 ประชาชนทุกลุม วัยไดรับสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (8 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 ปองกันควบคุมโรค ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (3 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 มีภาคเครือขายและชุมชนมีสวนรวม (9 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ ผูรับผิดชอบ พรส./การพยาบาล ติดตาม KPI พรส.ติดตามโครงการ
โครงการที่ไมผานเกณฑคือ RDU ผูปวยนอกไดรับบริการดวยแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก, ความสําเร็จการรักษา
ผูปวยวัณโรครายใหมและพัฒนาระบบ Fast tact
กลยุทธที่ 1 ระบบริการ ทุกระดับลอดคลองกับ Service plan เชื่อมโยงเครือขายอยางไรรอยตอ (21
โครงการ)
กลยุทธที่ 2 การแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ (7 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 ลดขั้นตอนและการสูญเปลาอยางมีประสิทธิภาพ (14 โครงการ)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลลากรเปนเลิศ ผูรับผิดชอบ การพยาบาล ติดตาม KPI พรส.ติดตามโครงการ
โครงการที่ไมผานเกณฑคือ รพ.ติดดาว, รพ.ผานองคกรแหงความสุข, บุคลากรไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลังคนของทุกหนวยงาน (7 โครงการ)
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กลยุทธที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะใหสอดคลองกับ Service plan (2 โครงการ)
กลยุทธที่ 3 บุคลากรใหมีคุณลักษณะตาม M O P H (9 โครงการ)
กลยุทธที่ 4 บุคลากรใหมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม (1 โครงการ)
ยุท ธศาสตรที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล ผูรับผิดชอบ บริหาร/ITติดตาม KPI พรส.ติดตาม
โครงการ โครงการที่ไมผานเกณฑคือ Green & Clean ผานระดับดีมาก plus และผานคุณภาพบัญชีระดับ A
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (3 โครงการ)
กลยุทธที่ 2 ระบบบริการจัดการดวยการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ (1 โครงการ)
กลยุท ธที่ 3 ระบบสารสนเทศฮาร ด แวร , ซอฟแวร เชื่อ มโยงโรงพยาบาลและเครื อ ขายภายใน/
ภายนอกพื้นที่ (1 โครงการ)
กลยุทธที่ 4 การบริหารจัดการสิง่ แวดลอม พัฒนาโครางสรางพื้นฐานและเครื่องมือโดยไดรับ การ
บํารุงรักษาตามมาตรฐาน (8 โครงการ)
กลยุทธที่ 5 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ (1 โครงการ)
ติดความกาวหนาแผนโครงการ/ตัวชี้วัด (แผนยุทธศาสตร) เดือนธันวาคม 2561 คือการพยาบาล 5
โครงการ ทีมสายใยรัก 1 โครงการ ทันตกรรม 1 โครงการ สุขศึกษา 2 โครงการ จิตเวช 2 โครงการ อาชีวเวชกรรม 1
โครงการ ENV 1 โครงการ และ ศูนยคอมฯ 1 โครงการ และตัวชี้วัดในเดือ นมกราคม 2562 คือ ผูปวยนอกไดรั บ
บริการดวยแพทยแผนไทย ระบบ Fast tact ความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม รพผานการเปนองคกรแหง
ความสุข
การติดตามเดือนธันวาคม 2561
1. ฝาย/กลุมงานขออนุมติโครงการ/กิจกรรมเดือนธันวาคม ภายในวันที่ 10 ของเดือน
2. ลงขอมูลตัวชี้วัดเดือนธันวาคมใน google drive และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดนําเสนอแผนดําเนินการ
(4 ตัวชี้วัด) แผนไทย/Fast tact/TB/LO
3. กลุมงาน พรส.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ปตตานี (รายงานขอมูล ธันวาคม 2561)
3.7.1 อัตราการตายมารดา การพัฒนาระบบเพื่อปองกันการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภและการ
คลอดจังหวัดปตตานีเปาหมาย/ตัวชี้วัด อัตราสวนการตายมารดา ไมเกิน 35 ตอแสนการเกิดมีชีพ สถานการณ/ขอมูล
พื้นฐานปงบประมาณ 2559 - 2561 มีอัตราสวนการตายมารดา อยูที่ 35.68, 35.71และ 45.29 ตอแสนการเกิด
มีชีพ (เกณฑ 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ)โดยสาเหตุการตายมีทั้งจาก Direct และ Indirect ป 2562 เขต12 ปรับเกณฑ
อัตราสวนการตายมารดา จาก 20 เปน 35 ตอแสนการเกิดมีชีพ มีการกําหนดมาตรการการป องกันไวดังนี้ พัฒนา
ระบบบริการการรับ-สงตอ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย และสงเสริมการมีสวนรวม
ภาคีเครือขาย
3.7.2 ผลงาน SMART KIDS เทศบาลเมื อ งป ตตานี (สะบารั ง อาเนาะรู จะบั ง ติก อ) มี ก ารวิเคราะห
Smart Kids รายดาน ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานวัคซีน มีการฉีดวัคซีนตามเกณฑ ดานพัฒนาการ เด็ก 9, 18
เดือน มีพัฒนาการสมวัย ดานโภชนาการ เด็กมีความยาว/สูงตามเกณฑ นําหนักอยูในระดับสมสวน ดานฟน ตองไดรับ
การเคลือบฟนตามเกณฑ ฟนดี ไมผุ ไมมีฟนน้ํานมที่มีรูผุ
3.7.3 Non-communicable diseases (NCDs) กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง การประเมินสถานการณป 61
ผ า นระดั บ พื้ น ฐาน 60-69 คะแนน และในป 2562 ต อ งผ า นระดั บ ดี ขึ้ น ไป มี อ งค ป ระกอบ 2 ส ว น คื อ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ มี 6 องคประกอบ ทิศทางนโยบาย, ระบบสารสนเทศ, การปรับระบบและกระบวนการ
บริการ, ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน และผลลัพ ธ
ตัวชี้วัดบริการจํานวน 15 ตัว
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3.7.4 การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให มี ก ารใชยาอยางสมเหตุผ ล (RDU-AMR) เป น ตัว ชี้วัด ของ
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 โดยมีเปาหมาย คือ ใชยาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดการปวย
จากเชื้อดื้อยา ตัวชี้วัดคือ รอยละโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล และโรงพยาบาลปตตานีมีระบบการจัดการดื้อยา
ตานจุลชีพอยางบูรณการ สถานการณป 2561 จังหวัดปตตานี RDU ขั้นที่1 ผลการประเมินบรรลุเปาหมายทําได รอย
ละ 100 RDU ขั้นที่ 2 ผลการประเมินไมบรรลุเปาหมายทําไดเพียงรอยละ 16.67
-การจั ดการการดื้อ ยาตานจุ ล ชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR) อั ตราการติดเชื้อ ดื้ อ ยาใน
กระแสเลือด ลดลงรอยละ 10 จาก Baseline Data มีแนวทางแกไขคือ
1. กําหนดนโยบายและมาตรการ โดยการแตงตั้งกรรมการ AMR,มีรายงานการประชุม,กําหนด WI
AMR
2. การเฝ า ระวั ง ทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยการ Lab Alert : โทรแจ ง ,แนบแนวทาง,Pop up,ส ง
Line//Antibiogram
3. การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการใช ย าต านจุ ล ชี พ DUE : ประเมิ น ก อ นใช ย า ติ ด ตามการใช ย า,
Autostop 14 วัน
4. การเฝาระวังป องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล Prevalence Surveillance= 1.42
และวางมาตรการปองกันออกแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวยติดเชื้อดื้อยาที่ตองควบคุมพิเศษ
5. การวิเคราะหส ถานการณตางๆ นําสู มาตรการมี การวิเคราะห ขอ มูล การติดเชื้อและระบาดของ
AMR ใหกับ PCT
ผลการดําเนินงาน AMR ของอัตราการติดเชื้อดื้อยาตนจุลชีพในกระแสเลือด ตอผูปวยที่สงตรวจเลือด
เพาะเชื้อจากป 2560 =113/5,465=2.07% ป 2561 =52/2,842=1.83%
เชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ CRE โรงพยาบาลปตตานี มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ใหความรูเรื่องเชื้อดื้อยาแก
พยาบาล, ผูชวยพยาบาล เจาหนาที่เวรเปล,X ray และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ, แนวทางปฏิบัติสําหรับเชื้อดื้อยาควบคุม
พิเศษ, ผูบริหารสนับสนุนหองแยกเริ่มจากตึกอายุรกรรม, AMR round เพื่อกํากับ ติดตาม ทิศทาง RDU ป 2562 คือ
การป วยจากเชื้ อ ดื้อ ยาลดลงAMR ระดั บ intermediate> ร อ ยละ20เชื้อ ดื้อ ยาในกระแสเลื อ ดลดลง ร อ ยละ 10
โรงพยาบาลใชยาอยางสมเหตุผลโรงพยาบาลผ านเกณฑก ารใชยาปฏิชีวนะ 4 โรค (RI,AD,FTW และ APL) รพ.สต./
หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย มีการใชยาปฏิชีวนะ RI และ AD<= รอยละ 20 ทั้ง 2 โรค (ใชขอมูลใน HDC) เกิด
ชุมชน RDU ตนแบบ รานชําปลอดยาอันตราย(Antibiotic, NSAIDs, Steroid) รอยละ 100มีการดําเนินการโดยภาคี
เครือขาย เชน ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน อาสาสมั ครชุมชน มีส วนรวมในการพัฒ นา RDU ประชาชนมีความตระหนัก รู
ประเมินจากแบบสอบถามของอย. และมีการจัดกิจกรรม RDU สัญจร ป 2562 ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 โดย
นพ.สุชาติ ศุภธราธาร “จุดพลังใชยาสมเหตุผล สรางชุมชนรูเทาทันเชื้อดื้อยา” รวมพัฒนาสังคมไทย รวมกันใชยาสม
เหตุผล
3.8 HEALTHCARE ACCREDITATION INFORMATION TECHNOLOGY (HAIT) แผนการดําเนินงานคือ
แตงตั้งคณะทํางาน HAIT โดยมี นพ.อรุณ เปนประธาน เขียนแผน IT ที่สอดคลองกับแผนโรงพยาบาล ดําเนินการเก็บ
ขอมูลประวัติ ผลการตรวจรางกาย คําวินิจฉัยโรค การทําหัตถการ การใหยา การรักษา และรหัส ICD ของผูปวยนอก
และผูปวยในทุกราย ไมนอยกวารอยละ 80 และมีระบบตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนการทํางานดังนี้ เริ่มมีทีมงานและ
กระบวนการจั ดการให เกิ ด คุณ ภาพ โดยเริ่ ม เห็ นผลบางส วน แผน IT สอดคล องกั บ แผนโรงพยาบาล ตอบสนอง
ยุทธศาสตรหลักของโรงพยาบาล มีการประเมินความเสี่ยงในระบบ IT และดําเนินการจัดการความเสี่ยงจนประเมินไดวา
ความเสี่ยงลดลง มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานความ มั่นคงในระบบ IT ผูที่เกี่ยวของรับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม
ระเบี ย บปฏิ บั ติ อ ย า งเคร ง ครั ด มี ก ารจั ด การ มี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ประวั ติ ผลการตรวจร า งกาย คํ า วิ นิ จ ฉั ย โรค
การทําหัตถการ การใหยา การรักษา และรหัส ICD ของผูปวยนอกและ ผูปวยในทุกราย ไมนอยกวารอยละ 80 มีระบบ
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ตรวจสอบคุณภาพความครบถวนและความถูกตองของขอมูล OPD และ IPD กระบวนการและเอกสารการวิเคราะห
และออกแบบระบบที่สําคัญในโปรแกรมที่พัฒนาเองไมนอยกวารอยละ 80
3.9 Green and Clean การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมใหไดตามมาตรฐาน Green and Clean Hospital
รพ.ปตตานี ปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลปตตานีไดรับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผานหลักเกณฑในระดับดีมาก และในปงบประมาณ 2562 ตั้งเปาหมายจะตองผานการ
ประเมิ น GREEN & CLEAN Hospital ให ไดในระดับ ดีม าก Plus และโรงพยาบาลปตตานีรั บ สมั ครสมาชิก Green
Club เปาหมายเจาหนาที่ทุกหนวยงานจํานวน 500 คน สงใบสมัครไดที่งานธุรการ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 งานธนาคารเลือด ปรับแผนรายการที่ 34 รายการ Cry oprecipitates วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
จํานวนเงิน 140,000 บาท คงเหลื อ 61,000 บาท เพิ่ ม รายการที่ 42 โครงการศึก ษาดูงานนอกสถานที่ วงเงิ น
75,000 บาท ในวงเงินเดิม
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบในหลักการ นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารอีกครั้งในเดือนถัดไป
4.2 การเงิน การเบิกเงินคาตอบแทนวิทยากร กรณีที่จัดในโรงพยาบาล เชิญเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปน
วิทยากรใหถือเปนภารกิจปกติ กรณีมีความจําเปนตองจัดนอกโรงพยาบาล เชิญเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเปนวิทยากร
สามารถเบิกไดในอัตราชั่วโมงละ 300 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
5.1 กลุมงานทรัพยากรบุคคล
5.1.1 Happinometer ป 2562 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตัวชี้วัดความสุขจากการทํางานดวย
ตนเอง โดยเปดใหดําเนินการประเมินตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561- 31 มกราคม 2562 ผานชองทาง website:
happinometer.moph.go.th ผ า นท าง Application: happinometer (Play store+IOS) มี ก ลุ ม เป าห มายคื อ
ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจางชั่วคราว (ไมรวมลูกจางโครงการ
และพนักงานจางเหมา) โรงพยาบาลปตตานีมีบุ คลากรจํานวน 1,296 คน ทําแบบสํารวจ 463 คน คิดเปนรอยละ
35.73 เปาหมายรอยละ 70 (903 คน)
5.1.2 HPI : Happy public Organization Index กระทรวงสาธารณสุขกําหนดระยะการประเมิน
สุขภาพวะองคกร ประจําป 2561 ใหดําเนินการประเมินตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561- 31 มกราคม 2562 ผาน
ชอ งทาง https://goo.gl/oRR/id ผ าน Website กองยุท ธศาสตร แ ละแผนงาน เมนู Peple Excellence เมนู ยอ ย
ตัวชี้วัด happinometer & HPI มี ก ลุม เปาหมายคือผู บ ริห าร หั วหนากลุม งาน หั วหนางานของโรงพยาบาลป ตตานี
บุคลากรที่ ตองทําแบบประเมินมี 19 คน ทําแบบสํ ารวจ 4 คน คิดเปนรอยละ 16 เปาหมายรอยละ 70 (13 คน)
เจาหนาที่ที่ทําแบบประเมิน ผูอํานวยการ, รองแพทย, กลุมงานประกัน, กลุมงานสังคมสงเคราะห
5.2 งานเลี้ยงป ใหม โรงพยาบาลป ตตานีจัดกิจ กรรมสง ทายปเก าตอ นรั บป ใหม ในวันที่ 26 ธันวาคม
2561 ณ หองน้ําพราว โรงแรม ซี เอส ปตตานี มอบฝายบริหาร กลุมการพยาบาล องคกรแพทย
5.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนป 62 สํานักงานประกันสังคมไดดําเนินการจัดสงใบแจงการประเมิน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําป 2562 และแบบแสดงเงินคาจางกองทุนเงินทดแทนประจําป 2561 เพื่อให
นายจางนําไปชําระเงินสมทบประจําป 2562 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 หากพนระยะเวลาที่กําหนด ตอชําระ
เงินเพิ่มอีกรอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ตองจาย
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5.4 เวชกรรม จั ง หวั ด ป ต ตานี จั ด กิ จ กรรมหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ ดู แ ลประชาชนอุ ทิ ศ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเปนของขวัญปใหมใหกับประชาชน ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติงาน
ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 ครั้ งที่ 2 ระหวางวันที่ 7-20 มกราคม
2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ
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