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บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒56๒
เรื่อง กอนการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๗ มกราคม 256๒
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. โรงพยาบาลปตตานี
1.1 เรื่องที่ทุกคนตองจํา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
1.2 หนาที่หัวหนางาน/หัวหนาฝาย ตองรับผิดชอบผลประกอบการที่เกิดขึ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
1.3 อาคารผู ปวยนอก งวดที่28/35 ครบสัญ ญา 15 สิงหาคม 62 คาดวาสงมอบงวดที่ 35 ในเดื อ น
มิถุนายน 62 หนวยงานผูปวยนอกตองเตรียมยาย
1.4 อาคารซักฟอก จายกลาง คาดวาจะไดงบป 63 หนวยงานเตรียมยาย เภสัช ชาง โรงอาหาร
๒. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.1 ลงมาเยี่ยม จ.ปตตานี – ยะลา เลื่อนเวลาออกไปอยางไมมีกําหนด
2.2 ตรวจราชการเนน 4 ดาน คือ ดานกํากับองคกรที่ดี มี 4 ดาน คือดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดาน
ผูรับบริการ ดานผูปฏิบัติ ดานกรจัดการขยะ ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลปตตานี คือ การจัดการเครือขายแม-ลูกปลอดภัย
การสนับสนุนการใชบริการใน PCC apps การจัดการ Smart hospital ของผูปวยนอก และการกํากับองคกรที่ดี
3. นพ.ศุภกิจ ศิริวัฒน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.1 งบประมาณ สถานการณทางการเงิน
3.2 เตรียมรับผูสงู อายุ
3.3 กรมการแพทยมีโครงการใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึง่ ในการทํางาน
3.4 ครุภัณฑ มี 12 รายการ ดําเนินการไมเสร็จ และสิง่ กอสราง 5 รายการ ยังไมดําเนินการ
3.5 การบริหารตําแหนงวางใหเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2
3.6 HPI/Happinometer ทุกคนตองทํา
4. นายไกรศร วิศิษฎวงศ
4.1 นโยบายผูวาราชการจังหวัด 4 เรื่อง คือการแกไขปญหายาเสพติด การสรางเศรษฐกิจใหเฟองฟู การ
สรางบานเมืองใหนาอยู และเชิดชูคดี (คัดเลือกเจาหนาที่ดีเดน)
4.2 วันที่ 14-17 มกราคม 2562 สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ เสด็จ พื้ นที่ ภาคใต เสด็จ ในจัง หวัด
ปตตานีวันที่ 15 มกราคม 2562
4.3 วันที่ 14 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจาอยูห ัว ร.10 เสด็จจังหวัดปตตานี ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
ไมอนุญาตใหลาใดๆ ทั้งสิ้นในวันและเวลาดังกลาว
4.4 แจงทุกหนวยงาน คัดเลือกขาราชการและเจาหนาที่ดีเดน การลาไปตางประเทศไมซ้ํากับปฏิทินสําคัญ
ของจั งหวัด การเบิ ก จ ายงบประมาณ ตัวชี้วัดการกํ าจั ดขยะ เรื่อ งร อ งเรี ยนจากศูนยดํารงธรรม และการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หนวยงานตางๆ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. การบริหารงานการเงินการคลัง
-ศูนยประกัน รายงานเงินการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยสิทธิตางๆ ประจําเดือน ธค. 61 สวนตาง
คารักษาพยาบาลตอ admission UC= -3,775 บาท จายตรง = -4,480 บาท อปท. = 3,688 บาท
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2. การติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รายงานความเสี่ยงผูปวยโรคหัดตั้งแตตุลาคม –ธันวาคม 61 ผูปวยทั้งหมด
144 ราย สงตอ 61 ราย ตาย 6 ราย ไมสมัครใจอยู 3 ราย เจาหนาที่ปวยในเดือนตุลาคม –ธันวาคม 61 โรคหัด ไมมี
โรคชิคุนกุนยามี 22 ราย
3. สรุปแผนป 2558-๒๕๖1
5.1 สรุป แผนการดําเนิ นการตามแผน ป 2558-2561 งบรวม 87,100,203 บาท งบคาเสื่ อ มไม
เรียบรอยคือเครื่องจี้ ถึงขั้นตอน รอเบิกจายเงิน และระบบลิฟทถึงขั้นตอนรอสงมอบ
5.2 แผนเงินบํารุงป 2561 ครุภัณฑ 18 รายการ รายงานผลพิจารณาสเปค
5.3 งบลงทุนปงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ถึงขั้นตอนสงมอบแลว 1 รายการ รอสง
มอบ 4 รายการ และโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถึงขั้นตอนรอสงมอบ 5 รายการ และคืนเงินเหลือจายป 62
5.4 งบคาเสื่อมใชวิธี E-biding ถึงขั้นตอน รอ สสจ.ทําราคากลางครุภัณฑการแพทย
5.5 แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก) ถึงขั้นตอนเสนอประกาศเผยแพรแผนไปสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปตตานี
6. แผนยุทธศาสตร ป 2562 ยึดตามหลัก เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข วิสัยทัศนและอัตลักษณของ
โรงพยาบาล แผนยุทธศาสตรป 62 มี 4 ยุทธศาสตร จํานวน 84 โครงการ งบรวม 10.24 ลานบาท ติดตามตัวชี้วัด
เดือนมกราคม 2562 การพยาบาล 5 โครงการ การเงิน 1 โครงการ เวชกรรมฟนฟู 1 โครงการ เวชกรรมสังคม 10
โครงการ อาชีวเวชกรรม 4 โครงการ ตัวชี้วัดในเดือนกุมภาพันธ 2562 รพ.ผานการเปนองคกรแหงความสุข ผลสําเร็จ
LO ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
7. ตัวชี้วัดไมผานเกณฑและตัวชี้วัดติดตาม
7.1 สถานการณโรคหลอดเลือดสมอง ตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมอง ป 2561 อัตราตายโรคหลอดเลือด
สมองตีบตัน มากกวาหรือเทากับ รอยละ ๕ ดังนั้นจึงมีมาตรการ ลดการเกิดโรค โดยการจัดทําจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง
7.2 อัตราการตายของผูป วยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26/แสนประชากร ใหการรักษาผูปวยที่ เปน
ภาวะหัวใจขาด เลือดเฉียบพลันอยางรวดเร็วโดยการใหยาละลายลิ่มเลือดและหรือการทําบอลลูน
7.3 อั ตราตายผู ป วยติ ดเชื้อ ในกระแสเลื อ ดแบบรุ น แรงชนิ ด community-acquired เพิ่ ม การเข าถึ ง
บริการรวดเร็วมีการสื่อสารระหวางทีมดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
7.4 การพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน ทบทวนรูปแบบการบริการ ทุก
อําเภอ มีกลไกในรูปคณะกรรมการและ ขับเคลื่อนงานระดับอําเภอ
7.5 การดําเนินงานวัณโรคอัตราความสําเร็จในการรักษา (เกณฑ > 85%) อัตราการขาดยา (เกณฑ =
0) อัตราการตาย (เกณฑ < 3%) การคัดกรองกลุมเสี่ยง (เกณฑพบผูปวยรายใหมอําเภอเมืองขึ้นทะเบียนปละไมต่ํากวา
155 คน) ปญหาและแผนการพัฒนางานป 2562
8. กลุมงานทรัพยากรบุคล
8.1 ความสุขจากการทํางาน Happinometer ป 2562 จํานวนบุคลากร 1296 ราย จํานวนตอบแบบ
ประเมิน 1246 ราย คิดเปนรอยละ 96.14
8.2 ปริ เมินสุขภาวะขององคการ HPI:Happy public Organization In dex จํานวนบุ คลากร 19 ราย
จํานวนตอบแบบประเมิน 19 คิดเปนรอยละ 100
9. การดําเนินการกระทําผิดวินัยของบุคลากร ตั้งแต 1เมษายน -31 ธันวาคม 2561 แยกเปนการกระทําผิด
วินัยไมรายแรงและรายแรงรวมกัน จํานวน 11 เรื่อง
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10. กลุมงานเวชกรรมสังคม และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดประชุมเรื่องการนําเสนอขอมูล Power point
แบบมืออาชีพ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมปารควิว ปตตานี
เรื่อง รับรอง
1. งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ขออนุมัติ
1.1 หมวดมั ณฑนศิล ป จั ดซื้อ อุ ป กรณก อ กน้ํา แบบหั วตอ แบบงวง เป ด-ปดดวยการป ดขอศอก และ
ผามานสําหรับกั้นเตียงผูปวย
1.2 หมวดการจัดสรรพื้นที่บริการ การขอลิฟทขนยายมูลฝอย และหองแยกตรวจโรคของงานดานหนา
มติที่ประชุม มีเห็นชอบในหลักการ
2. งาน พรส. ขออนุมัติปรับแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562
ที่
1
2

รายการ
หนวยงาน
ราคาตอหนวย
จํานวน
จางเหมาสลายนิ่ว
ผูปวยนอก
4,200
470 ครั้ง
จัด ซื้อหนัง สื อ มาตรฐานโรงพยาบาล ก.พรส/ศูนยHA
250
50 เลม
และบริการสุขภาพ สรพ.ฉบับที่ 4
รวมเงิน (หนึง่ ลานเกาแสนแปดหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)

ราคารวม
1,974,000
12,500
1,986,500

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
เรื่อง มอบหมาย
1. กลุมงานบริหารทั่วไป
๑.๑ การกําจัดขยะของโรงพยาบาลทัง้ หมด ใชวิธีวัดดวยน้ําหนักของจํานวนขยะทั้งหมด
๑.๒ การเตรียมยายตึก OPD ไปอาคารผูป วยนอก 9 ชั้น
๑.๓ หองเล็กตึกศัลยรัศมิ์ ใหเสร็จภายใน 1 เดือน
2. เวชระเบียน หาแนวทางแกไขสรุปชารทลาชาหลังการจําหนาย
3. การเงิน รายงานสถานการณการเงินและบัญชี
4. กลุมงานทรัพยากรบุคคล
๔.๑ การบริหารตําแหนงวาง
๔.๒ การคัดเลือกขาราชการดีเดน
๔.๓ ทําหนังสือแจงเจาหนาที่ที่ยังไมทําแบบสอบถาม Happynometer
5. พัสดุ ครุภัณฑ 12 รายการ สิ่งกอสราง ๕ รายการ ยังไมดําเนินการ
6. บริหาร โสต สุขศึกษา กิจกรรมจิตอาสา สิ่งแวดลอม ตองมีการบันทึก
เรื่อง ติดตาม
1. ศูนยประกัน การเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลผูปวยสิทธิ์ตางๆ
2. การเงิน รายงานสถานการณการเงินและบัญชี
3. เวชระเบียน หาแนวทางแกไขสรุปชารทลาชาหลังการจําหนายผูป วยเกิน 10 วัน
4. พรส.
4.1 แผนครุภัณฑ งบคาเสือ่ ม 70% ของหองผาตัดและรังสี
4.2 แผนยุทธศาสตร
-ประจําเดือนธันวาคม 2561 จํานวน ๑๓ โครงการ ดําเนินการแลว 9 โครงการ คาง ๓ โครงการ
และ 17 กิจกรรม ดําเนินการแลว 14 กิจกรรม คาง 3 กิจกรรม
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-ประจําเดือนมกราคม 2562 จํานวน 20 โครงการ 10 กิจกรรม
-ตัวชี้วัด LO องคกรแหงความสุข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. กลุมงานทรัพยากรบุคคล Happinometer, ขาราชการทีด่ ี
5. กลุมงานบริหารทั่วไป ENV และ Green and Clean
แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีทุกเดือน
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จัดซือ

รายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี
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G&C
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ครั้งที่ 1/256๒
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. 256๒
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลปตตานี
ผูมาประชุม
๑ นพ.เฉลิมชัย
๒. นายแพทยศักดิ์ชัย
๓. นพ.อรุณ
๔. นางรอมือเลาะ
๕. นางจินตา
๖. พญ.วรางคณา
๗. นพ.พรสวัสดิ์
๘. พญ.ฉวีวรรณ

ชูเมือง
ตั้งจิตวิทยา
ประเสริฐสุข
หะยีเด
เกียรติศักดิ์โสภณ
ศรีสุด
สุวสรรณวงศ
ศรีวัฒนพันธ

๙. นายแพทยรุซตา
สาและ
๑๐. นพ.พรชัย
ประเสริญวชิรากุล
๑๑. พญ.ภาวิณี
เสรีประภากิจ
๑๒. นพ.อัสมาน
อาลี
1๓. พญ.สุรัสวดี
ศุภธราธาร
1๔. พญ.ดาราวรรณ
สิรินพคุณ
1๕. พญ.ศิริพร
รังสิเวค
1๖. นพ.พัชระ
บรรจงละเอียด
1๗. นพ.เอ็มนัสรี
มินทราศักดิ์
1๘. พญ.เสาวลักษณ
ศิลาลาย
๑๙. พญ.ชนันณชิฎา
ประพิณโรจน
๒๐. นางสุพรรณี
ลีฬหาวงศ
๒๑. นางศิริมา
เงินงาม
2๒. นางภัสราวรรณ
ชายสิงขรณ
2๓. นางสาวอัจฉราวรรณ
มุสิกธรรม
2๔. นางเจะปาตีหมะ
บินอิบรอเฮง
2๕. นางสุพัตรา
เมฆพิรุณ
2๖. พญ.ละออพรรณ
สาและ
2๗. นายฉลอง
มีสงค
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายแพทยสุชาติ
ศุภธราธาร

ที่ปรึกษาโรงพยาบาลปตตานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหาร
หัวหนาพยาบาล
ประธานองคกรแพทย
หัวหนากลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส
ผช.ผอ.ดานพัฒนาระบบดานหนา,
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานผูปวยนอก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการผูป วยใน
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการเวชระเบียน
หัวหนากลุมเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหนากลุมงานสูต-ิ นรีเวชฯ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา
หัวหนากลุมงานเวชกรรมฟนฟู
หัวหนากลุมงานจิตเวช
ผอก.ศูนยแพทยศาสตรศึกษา
หัวหนากลุมงานอนาชีวเวชกรรม
รักษาการหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเจาหนาที่
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานวิสัญญี
หัวหนาฝาบริหารทั่วไป
ผช.ผอก.ดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
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2. นายแพทยจมุ พล

ชอพันธุกุล

3. ทพญ.ชุติพร
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. นางผกาพร

เกิดทิพย

หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา
หัวหนากลุมงาน โสต ศอ นาสิก
ผช.ผอก.ดานพัฒนาโครงสรางสิง่ แวดลอมฯ
หัวหนากลุมงานทันตกรรม

กุกุทพันธ
ตัมพวิบูลย
ลัพธวรรณ
สุขะนันท
แดงประดิษฐ
คุมพาสโน
พิมลเศรษฐพันธ
ยูโซะ
แดงเพ็ง
คงสมพรต
กุลดิลก
แกนบุญ
สุไลมาน
แกวขาว
วงศพรต
บุญญโส
แกวประกาศ
โกตัน
ไชยเอียด

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชากรพัสดุชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานรับโทรศัพท(ปฏิบัตงิ านประชาสัมพันธ)

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทยศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี
ประธานไดกลาวเปดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานีประจําเดือน มกราคม 256๒ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
เรื่องกอนวาระการประชุม
1. กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหวางวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๗ มกราคม 256๒ มี
กิจกรรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้
ที่
วันที่จดั
ในโรงพยาบาล
1 ๑๑ ธ.ค.๖๑-๗
ม.ค. ๖๒
2 ทุกวัน
ที่

วันที่จดั

หนวยงาน
งานบริหารทั่วไป
กลุมงานสุขศึกษา
หนวยงาน

รายการ

สถานที่

ผอ.รพ. นําทีมเยี่ยมเจาหนาที่ปวยและหลัง หอผูปวยโรงพยาบาล
คลอดที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รณรงคใหความรูเรื่องโรคหัดและไขปวด OPD และ Ward
ขอยุงลาย ชิคุนกุนยา
รายการ
สถานที่

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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3

22 ธันวาคม 61

4

27 ธันวาคม 61

5

1-2 มกราคม 62 ตัวแทนทีมบริหาร

6

2 มกราคม 62

รพ.ปตตานี

7

4 มกราคม 62

งานแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน

8

ธันวาคม 61 –
มกราคม 62

กลุมงานสุขศึกษา

นอกโรงพยาบาล
๑ 18 ธันวาคม 61
๒

18 ธันวาคม ๖1

๓

24 - 25
ธันวาคม 61

๔ 26 ธันวาคม 61
นอกโรงพยาบาล
5 มกราคม 62
6

4 มกราคม 62

งานแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน
กลุมงานโภชนศาสตร

กิจกรรม 5 ส. ประจําเดือนลงสวน
สมุนไพร
ตอนรับคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดปตตานี ฝายกิจการฮาลาล ไดมา
ตรวจรับรองเพื่อตออายุฮาลาล ครัว
โรงพยาบาลปตตานี ผลการรับรอง
เบื้องตนผานการตออายุฮาลาล
จัดกิจกรรมมอบความสุขใหจนท.รพ.
ปตตานี โดยไดรับการสนับสนุนของเยี่ยม
จากผูอํานวยการ
ประชุมเตรียมความพรอมรับพายุ
ปาบึก
ทําบุญเนื่องในวันขึ้นปใหม เปนพิธีสงฆ
ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทานและ
ภัตตาหารเพลพระสงฆ 9 รูป และมี
อิหมามละหมาดฮายัต
รับบริจาคของขวัญเพื่อมอบใหกับผูปวย
และญาติ เนื่องในวันปใหม ในกิจกรรม
“คืนความสุข สรางรอยยิ้ม ปที่ 3”

กลุมงานเวชกรรมสังคมรวม
ดวยสหวิชาชีพและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมงานแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน

อาคารแพทยแผนไทย
กลุมงานโภชนศาสตร

แผนกตางๆ ของรพ.
หองราชาวดี
อาคารแพทยแผนไทย

กลุมงานสุขศึกษา

กลุมงานเวชกรรมสังคมรวมดวยสหวิชาชีพ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ออกหนวย
แพทยเคลื่อนที่บูรณาการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สงเสริมการปลูก
สมุนไพรและพัฒนาการผลิต
ลูกประคบที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยจังหวัดปตตานี
กลุมงานแพทยแผนไทยและ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การแพทยผสมผสาน
ผูชวยแพทยแผนไทยในการนวดรักษา
เฉพาะโรคตามมาตรฐาน จังหวัดปตตานี
ประจําปงบประมาณ 2562
รพ.ปตตานี
จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม

โรงเรียนบานรูสะมิแล

รพ.ปตตานี

รพ.สต.เขตอําเภอเมือง

กลุมงานเวชกรรมสังคม

ผูอํานวยการรพ.ปตตานีและทีมบริหาร
เยี่ยมรพสต. ในเขตอําเภอเมือง เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหม
ทีมหมอครอบครัวนําทีมโดยพญ.ศุกาญจน
สมิติเมธา นพ. พรชัย ประเสริฐวชิรากุล
พญ. ฟทมา ประดู พญ.รุสนี ปแนบาโง
ออกเยี่ยมผูประสบภัยจากพายุปาบึก โดย
มีทานรองผูวาราชการจังหวัดปตตานีไดไป
เยี่ยมศูนยอพยพที่ อบต.บานา

กิจกรรมวิชาการ
1 10 -12 ธ.ค 61 พญ. ฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ ศูนยการเรียนรูเพื่อเด็กตามพระราชดําริ
ที่
วันที่จดั
หนวยงาน
รายการ

โรงแรมปารควิว ปตตานี

โรงแรมซี.เอส. ปตตานี

โรงแรมซี.เอส. ปตตานี

คาย อส.อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี อบต.บานา
ศูนยอพยพที่ทําการกํานัน
ต.ตันหยงลูโละ

นนทบุรี
สถานที่

หมายเหตุ
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2

12-14 ธ.ค 61

3

14 ธ.ค.61

4

13-15 ธ.ค.61

5
6

7

คุณเยาวเรศ เหลืองธุวปราณีต

คุณสุไรนีย บุญศรีกุล
คุณกมลทิพย นุยแมน
คุณผิวพรรณ ดวงเอียด
คุณนารีมาน วิระสิทธิ์
คุณสิรภัทร เพชรดี
นพ.อามีน แสมา

ประชุมปฏิบัติการ HIS และขอมูล 43
แฟม

สงขลา

การบริหารจัดการขอมูล HROPS

สงขลา

R2R Ramathibodi Urology Meeting
2018
คุณเจะปาตีหมะ บินอิบรอเฮง เครือขายการดําเนินงานสุขศึกษา
18-22 ธค.61
สัมมนาการอนุรักษพลังงาน
18 -23 ธันวาคม คุณวิรัช แกวมณี
คุณอนุชา เอมวัฒน
2561
คุณนภัทร แสงอุบล
คุณกัลยากร โกวิทยา
19-21 ธันวาคม คุณอานันต นิสนิ
การดูแลเครื่องมืออุปกรณทางทันตกรรม
2561
คุณอับดุลฮามิด อูเมาะอาลี
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24 -25 ธันวาคม คุณวารุณี เละนุ
2561
คุณรอกีเยาะ เจะแว
เรื่องดีๆ
1 ๒๘ ธันวาคม ๖๑ คณะผูจ ัดงานวิ่งพหุ
วัฒนธรรมปตตานี

ประสิทธิภาพงานบัญชี

2

นพ.รุซตา สาและ และผูแทนผูอํานวยการ
รับมอบเครื่องควบคุมการใหสารน้ําทาง
หลอดเลือดดํา มูลคา ๕๐,๐๐๐ บาท
จัดกิจกรรมจิบน้ําชา ได เครื่องกระตุน
ไฟฟาหัวใจอัตโนมัติจํานวน ๒๕ เครื่อง
พรอมตูติดผนึกขางฝาและมอบให
หนวยงาน ๒๕ หนวยงาน

พฤศจิกายน ๖๑

เรื่องดีๆ
๓ มกราคม๖๒
๖ มกราคม ๖๒

๘ มกราคม ๖๒
มกราคม ๖๒

โรงพยาบาลปตตานี

กรุงเทพ
กรุงเทพ
หนองคาย

เชียงใหม
กรุงเทพ

คุณจุฑารัตน ธนูรัตน

มอบเครื่องควบคุมการใหสารน้ําทางหลอด
เลือดดํา มูลคา ๕๐,๐๐๐ บาทสําหรับหอ
ผูปวยอยุรกรรมหญิง
มูลนิธิชูเกียรติปติเจริญกิจ
มอบเงิน 10,๐๐๐ บาท เพื่อใชประโยชน
ในกิจการงานของโรงพยาบาลปตตานี
และ มอบอีก ๔๐,๐๐๐ บาท ใชในกิจการ
ที่เกี่ยวของกับตึกชูเกียรติ
คุณหมอบุญธรรม นิธิอุทัย มอบหุนอารียา และชุดเตานมจํานวน ๓
อาจารยพรพรรณ นิธิอุทัย ชุด เพื่อใชประโยชนในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม
พญ.ภัทรมล กอเกียรติพิทักษ การนําเสนอขอมูลโครงการงานวิจัยของ
ยากลุมโซเดียมที่สหรัฐอเมริกา ไดรับการ
ตีพิมพวารสารทางการแพทยระดับ
นานาชาติ

สรุปประมาณคาใชจายการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ประจําเดือน ธันวาคม 256๑
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จํานวนประชุม/อบรม 7๗/๔ เรื่อง
-เชิญ
1๑๓ ราย
-คําสั่ง
ราย
-สมัคร
1๘ ราย
รวม 1๓๑ ราย
จํานวนเงินคาใชจาย (เงินบํารุงโรงพยาบาลปตตานี) ๔๗๑,๔๑1 บาท/3๓ ราย
-จํานวนเงินคาใชจาย (ผูจัด/พิเศษ)
บาท/๑๕ ราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. โรงพยาบาลปตตานี
1.1 เรื่องที่ทุกคนตองจํา
-วิสัยทัศน เราจะเปนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของประชาชน โดยชุมชนมีสวนรวม
-พันธกิจ เปนโรงพยาบาลใหบริการสุขภาพ ดานการสงเสริมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟู สภาพใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยชุมชนมีสวนรวมบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
-คานิยม บริการดวยหัวใจ ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม บริหารความเสี่ยงสําคัญ งานประจําไดมาตรฐาน
-อัตลักษณ ซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจ
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน
1.2 หัวหนางาน/หัวหนาฝาย มีหนาที่ คือรับผิดชอบผลประกอบการในผลงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนใครก็
ตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่กํากับ ติดตาม และสรางวิสัยทัศน ผูบริหาร
ตอ งรั บ ทราบป ญ หาและคอยช วยแก ไข โดยการจั ดการการเปลี่ ย นแปลง (Change Mx) และการสร างนวตกรรม
(Innovation) ไมจําเปนตองทําแบบเดิมทุกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนไดตองยึดตามระเบียบ
1.3 อาคารผูปวยนอก กําลังดําเนินการสรางตึก OPD (ตึก๙ชั้น) รับงวด 28/35 แลว (ครบสัญญา 15
สิงหาคม ๒๕๖๒ คาดวานาจะสงงวด 35 ไดในเดือนมิถุนายน 2562 ทุกหนวยงานผูปวยนอกตองเตรียมตัวใหพรอม
งานที่จะตองยาย
1.4 อาคารซักฟอก จายกลาง คาดวานาจะไดปงบประมาณ 2563 มีอาคารซักฟอก จายกลาง ซึ่งจะตอง
ยายคลังเภสัช โรงอาหาร และชางตางๆ เตรียมแผนยายหนวยงานใหพรอม
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย
2.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขม กาญจนพิมาย เดิมลงมาเยี่ยมจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา ในวันที่
18-19 พฤศจิกายน 2561 เลื่อนเปนเดือนธันวาคม 2561 ปจจุบันเลื่อนเวลาออกไปอยางไมมีกําหนด
2.2 ตรวจราชการป 2562 ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เนนเรื่อ งการกํ ากั บ ที่ ดี เนนเรื่ อ งสุ ขภาพของ
เจาหนาที่ การดูแลสุขภาพอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงอะไร และการจัดการขยะดวยวิธีการชั่งน้ําหนัก การบริการ มีนวต
กรรมอะไรบาง การสงขอมูลตองทันเวลา และถูกตอง การกํากับองคกรที่ดี มี 4 ดาน คือ
1. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม เนนเรื่องจิตอาสา โดยใหกลุมงานบริหารถามีงานเกี่ยวกับจิตอาสา
ใหมีการบันทึกแบบ One page report
2. ดานผูรับบริการ เนนเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว มีการคิดนวัตกรรมใหมๆ โดยมี it และระบบ
สารสนเทศเขามาชวยลดขั้นตอนกระบวนการใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น และสงขอมูลใหทันเวลา
3. ดานผูปฏิบัติ เนนเรื่องสุขภาพ (Self health) ของเจาหนาที่ ดูจากกิจกรรมของปกอนๆที่ไดมีการ
จัดกิจกรรมวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
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4. ดานการจัดการขยะ ป ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดของหนวยงานจะมีเรื่องการจัดการขยะดวย ตัวชี้วัดก็คือ
น้ําหนักของขยะ
สวนที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลปตตานี คือ
1. การจัดการเครือขายแม-ลูก ปลอดภัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีปญ หาในเรื่องแมเสียชีวิต
และเด็กมีปญหาเรื่องของพัฒนาการขอใหมีขอมูลของ service plan มีการจดบันทึกพัฒนาการ
2. การสนับสนุนการใชบริการใน PCC apps
3. การจัดการเปน Smart hospital การจัดการใหบริการในสวนของผูปวยนอก
4. การกํากับองคกรที่ดี เนนในเรื่องของสุขภาพเจาหนาที่ การกําจัดขยะ (วัดดวยน้ําหนัก) การบริการ
(มีนวตกรรมอะไรบาง)
3. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริรัตน เดินทางมาตรวจเยี่ยมเขต 12 สิ่งที่ทานไดกลาวถึง คือ
3.1 งบประมาณที่ มีมากกวาเขตอื่ นๆ ดังนั้นเขตที่ ๑๒ จึงตอ งไมมี ปญ หาเรื่องสถานการณท างการเงิน
ดังนั้นถามีปญหาจึงไมมีการรับฟงปญหาใดๆทั้งสิ้น
3.2 ทุกจังหวัดตองเตรียมตัวรับกับสังคมผูสูงอายุ โดยจัดทําเครือขายภาคประชาชนและภาคสังคม และจะ
สําเร็จได ตองมีเชื่อมตอขอมูลทางสังคม ไมใชการเชื่อมตอขอมูลโดยผานโรงพยาบาล
3.3 กรมการแพทยมีโครงการ เรื่อง AI INN (Internegen Network) การใชเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่ง
ในการทํางาน มี 2 โครงการ คือ ๑.ฟลมx-rayคนไขปกติ ๒.ฟลมx-rayคนไข TB และขยายไปยังโครงการอื่นๆ
3.4 ครุภัณฑโรงพยาบาลป ตตานี มี ๑๒ รายการ ที่ยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น และสิ่งกอสราง ๕ รายการ
ยังคงเปนศูนยอยู
3.5 งานบริหารตําแหนงวางตองดําเนินการเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
3.6 HPI ผูบริหาร/ Happinometer ทุกคนตองทํา
4. ผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายไกรศร วิศิษฎวงศ
4.1 นโยบายผูวาราชการจังหวัดปตตานี มี 4 เรื่อง คือ
4.1.1 การแกไขปญหายาเสพติด โดยตรวจสารเสพติดในเจาหนาที่ของรัฐทุกคน เริ่มจากหัวหนาสวน
และเจาที่ศาลากลาง และสั่งการใหดําเนินการในทุกหนวยงานเสร็จกอน 30 พฤศจิกายน 2561 หากพบใหดําเนินการ
เด็ดขาด ไมมีขอยกเวน กรณี สารภาพสงไปบําบัด ถาหากหลีกเลี่ยง ใหดําเนินคดีตามกฎหมาย
4.1.2 สรางเศรษฐกิจใหเฟองฟู
4.1.3 สรางบานเมืองใหนาอยู
4.1.4 เชิดชูคนดี ตามนโยบายเชิดชูคนดี ใหทุกหนวยงานคัดเลือกเจาหนาที่ดีเดน เพื่อเปนกําลังใจใน
การทํางาน
4.2 วันที่ 14-17 มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็จ ในพื้ นที่
ภาคใต และเสด็จในจังหวัดปตตานีในวันที่ 15 มกราคม 2562
4.3 วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่๑๐ เสด็จจังหวัดปตตานี คําสั่งผูวาราชการ
จังหวัดปตตานี ทุกหนวยงานไมอนุญาตใหลาใดๆทั้งสิ้นในวันและเวลาดังกลาว
4.4 ผูวาราชการจังหวัดปตตานีแจงทุกหนวยงาน
4.4.1 คัดเลือกขาราชการและเจาหนาที่ดีเดน
4.4.2 การลาไปตางประเทศ ตองตามกําหนดเวลาและไมซ้ํากับปฏิทินสําคัญของจังหวัด
4.4.3 ติดตามงบประมาณ การเบิกจายเงินงบประมาณ ความถูกตองตามระเบียบ และผลลัพธการ
ดําเนินงานตามโครงการตางๆ
4.4.4 ตัวชี้วัดในปนี้ การกําจัดขยะ การเก็บคัดแยก การกําจัด
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4.4.5 เรื่องรองเรียน เรื่องที่รองเรียนที่ศูนยดํารงธรรมดําเนินการเรื่องรองเรียนที่ศูนยดํารงธรรมให
เสร็จสิ้นทุกเรือ่ ง ถายังมีเรื่องคงคางใหยกขึ้นมาคุยไดเลย
4.4.6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทุกคนตองเขาใจระบบการเลือกตั้ง และไปใชสิทธิ์กันทุก
คน สภาผูแทนราษฎร จํานวน 500 คน มีวาระ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง สมาชิกภาพเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
ใบเดียวได ส.ส.2 ประเภท คือ ส.ส แบบแบงเขต (เขตละ 1 คน) จํานวน 350 คน และ ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน
150 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ตามที่โรงพยาบาลปตตานีไดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี ครั้งที่ 1๒/256๒
ประจําเดือน ธันวาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม 256๒ ขอใหผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกลาว ไมมีผูแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานการเงิน
3.1.1 รายงานการเรียกเก็บเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ UC
ชารตที่สรุปชาเกิน 10 วัน ปงบประมาณ 256๒
เดือน
อายุรกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวช กุมารเวชฯ
กระดูก
66.47
(456/686)
56.98
(359/630)
63.89
(423/662)

กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

44.87
(276/615)
44.56
(262/588)
44.98
(264/587)

54.34
(25/46)
39.53
(17/43)
55.55
(30/54)

59.03
(379/642)
72.03
(492/683)
68.87
(449/652)

9.17
(71/774)
31.61
(250/791)
35.14
(278/791)

จักษุ

โสต ศอ
นาสิก

2.63
(2/76)
12.65
(10/79)
10.00
(9/90)

13.63
(3/22)
25.00
(6/24)
20.00
(6/30)

สรุปการจัดเก็บรายไดเดือน ธันวาคม 2561
สิทธิ

เรียกเก็บ

ชดเชย

สวนตาง

245,726.21

438,334.75

อปท.ผูปวยนอก
สิทธิ

482,550.75
ยอดคาง
(เดือน พย.61)

612,487.00
เรียกเก็บ

22,258,900.00
322,523.55
1,636,421.00
556,354.46
(212,958.50)
338,501.50
ชดเชย

8,535,948.00
-31,367.95

29,279,880.00

30,794,848.00
353,891.50
2,656,855.00

จายตรงผูปวยใน
จายตรงผูปวยนอก
พรบ.รถ
ประกันสังคม
รวมเดือนธันวาคม 61

7,772,839.00
6,670,928.75 7,470,201.00
853,066.00
1,903,243.00
3,582,406.00 732,969.00
41,114,557.71 52,735,668.25

UCผูปวยใน
UCผูปวยนอก
UC ในจังหวัดผูปวยนอก
อปท.ผูปวยใน

ยอดคาง
(เดือน พย.61)

6,540,600.03
6,666,469.75
2,160,554.00
496,218.00
40,633,146.33

คงคาง

30,300,314.00
118,019.71

589,122.17

สวนตาง

756,536.25
คงคาง

-1,232,238.97

-9,681,535.21

7,474,660.00
595,755.00
3,819,157.00
43,535,544.42
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เปรียบเทียบสวนตางแตละสิทธิ์/ราย
เดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

UC
-4,322
-4,299
-3,775

จายตรง
-1,650
-1,146
-4,480

อปท.
-299
3,287
3,688

3.2 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รายงานความเสี่ยง สรุปการรับผูปวยหัด
ในโรงพยาบาลตุลาคม –ธันวาคม 2561
เดือน

ผูปวยทั้งหมด ( IPD )

ผูปวย Refer

Dead

ไมสมัครอยู

ตุลาคม

22 ( 2+ 20 )

6

2 ( refer )

-

พฤศจิกายน

98 ( 12+ 86 )

45

4 ( refer )

3

ธันวาคม

24 ( 2+ 22 )

10

-

-

144 ( 16 + 128 )

61

6

3

รวม

แนวปฏิบัติการรับผูป วยโรคหัดในปจจุบัน จากการประชุมรวมระหวางอายุรแพทย กุมารแพทย สูติ
แพทย หัวหนาหอผูป วย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีขอสรุปดังนี้
1. ใชตึกนรีเวชเปน ward หัดเหมือนเดิม สามารถรับ case หัด ON tube ได 4 case
2. Tube หัด รับทีห่ องแยกนรีเวชกอน 2 tube ใน ward 2 tube
3. PICU รับเด็กทั่วไป 6 เตียง ปดประตูหนา PICU บุคลากรเขา-ออก โดยใชประตูหนีไฟ
4. กรณี PICU เต็ม 6 tube ใหรบั ที่ตึกเด็ก
5. Case R/O หัด รับที่ตึกมูลนิธิ
6. ใชอัตรากําลังตารางเวรอุบัติใหม-ซ้ํา
จํานวนบุคลากรปวยในเดือน ต.ค.61- ธ.ค.61 มีดังนี้
โรค

จํานวนบุคลากรทีปวย
0
22

โรคหัด
โรคชิคุนกุนยา

3.3 สรุปแผนปงบประมาณ 2558-2561
๓.3.๑ สรุปการดําเนินการตามแผน คาเสื่อม ปงบประมาณ 2558-2561 ที่เหลือ
ที่

ประเภทงบ

จํานวนรายการ

งบทั้งหมด

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

1

คาเสื่อม ป 61 (70%)

การแพทย 13 รายการ

14,172,944.74

แลวเสร็จ 100 %

แลวเสร็จ100%

2

คาเสื่อม ป 60 (90%)

การแพทย 10 รายการ

14,093,022.99

เครื่องจี้ รอสงมอบ

เครื่องจี้รอเบิกจายเงิน

3

คาเสื่อม ป 59 (90%)

การแพทย 24 รายการ

13,227,535.30

แลวเสร็จ 100 %

แลวเสร็จ 100%

4

คาเสื่อม ป 58 ลงมา

การแพทย 11 รายการ(แลวเสร็จ)
ไฟฟา 1 รายการ(แลวเสร็จ)
สํานักงาน 1 รายการ(ระบบลิฟท)
รวม 13 รายการ

10,350,000.00

11 ธ.ค. 61 ประกาศ
ผูชนะ
20 ธ.ค. 61 เรียกทํา
สัญญา

ระบบลิฟท รอสง
มอบ

๓.3.๒ แผนเงินบํารุง ป 2561 (วิธีคัดเลือก)
รายการ

จํานวน

งบรวม

หมายเหตุ

13

ครุภัณฑการแพทย
ครุภัณฑยานพาหนะ

18
1

ปรับปรุง
สิ่งกอสราง

15

ยกรายการไปป62
1.ปรับปรุงหองน้ําชายและ
หญิง
2.ปรับปรุงหองน้ําผูปวย
3.ปรับปรุงหองศูนย
เครื่องมือแพทย
4.ทาสีภายนอกอาคาร
เอนกประสงค
5.ปรับปรุงหองแยกไอซียู

5

10,375,000
1,198,000
4,856,300

970,000

- ม.ค.๖๒ รายงานผลการพิจารณากําหนดสเปค
- ม.ค. 62 รายงานผลการพิจารณาการสั่งซื้อ + ประกาศผูชนะ
แลวเสร็จ 6 รายการ 1. ปรับปรุงหองอานฟลมรังสี 2. หองน้ํา OPD 3. หองแยก
เชื้อดื้อยา MICU 4. ทาสีภายนอกอาคารมิตรไมตรี 5. ปรับปรุงแฟลตแพทย 3/1
6. หองพักวิสัญญี 7. ปรับปรุงหองผาตัด
ระหวางดําเนินการ 1 รายการ
1. หองแยกโรค อช. 1-2 , อญ. : รายงานผลการเปดซอง
รายการที่ 1, 2, 3, 5 คํานวณราคากลาง
รายการที่ 4 รายงานผลราคากลาง+จัดทําขอซื้อขอจาง

๓.3.๓) เงินงบประมาณ ประจําป 2562 สป. แจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 62 (รวมงบ
79,013,700 บาท)
ตามหนังสือ ดวนที่สุด สธ 0207.03/25413 ลว. 18 กย.61 ครุภัณฑการแพทย
สิ่งกอสราง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายการ รวมงบ รายการ รวมงบ

ม.ค. 62

ก.แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางคนใหมีสุขภาวะที่ดี
โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (รายการงบ SP เดิม) (วิธี
1
คัดเลือก)

5

สงมอบแลว 1 รายการ + สงการเงิน
เบิกจาย
รอสงมอบ 4 รายการ

4,420,000

ตามหนังสือ ดวนที่สุด สธ 0207.03/25413 ลว. 18 กย.61 ครุภัณฑการแพทย
สิ่งกอสราง
ม.ค. 62
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายการ รวมงบ รายการ รวมงบ
2 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (วิธีคัดเลือก) 5
4,430,000
รอสงมอบ 5 รายการ 7 ม.ค. 62 ก.
พัสดุสงใบ PO ใหการเงินเพื่อทําเรื่อง
คืนเงินเหลือจายปงบ 62

๓.3.๔) งบคาเสื่อม 70% ปงบประมาณ 2562 เดิม E-bid เปลี่ยนเปนคัดเลือก
ที่

รายการ

หนวยงาน

จํานวน

ราคา

1

เครื่องชวยหายใจสําหรับ
ทารกแรกเกิด

NICU

1

700,000

2

เครื่องลางกลองสองตรวจ
อัตโนมัติ

OR

1

1,700,000

3

เครื่องเอกซเรยทั่วไปขนาด
ไมนอยกวา 1000 mA แบบ
แขวนเพดานดิจิตอล 2
จอรับภาพ

รังสีวิทยา

1

9,630,000

ธ.ค. 61

แตงตั้ง
คณะกรรมการ
กําหนดสเปค

ม.ค. 62

รอ สสจ.
ทําราคากลาง
ครุภัณฑ
การแพทย
จังหวัดปตตานี

14

4

เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวย
ไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาด
ไมนอยกวา 850 ลิตร (Pre –
Post vac) หองนึ่งทรงสี่เหลี่ยม
ชนิด 1 ประตู

จายกลาง

1

2,474,735.18

รวมเงิน
22 ต.ค.61 รับเอกสารอนุมัติจาก สปสช.
6 พ.ย.61 สสจ. ประชุม เสนอผูวาราชการจังหวัดอนุมัติตอไป

14,504,735.18

๓.3.๕)แผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก)
ที่

รายการ

จํานวน

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ (วิสัญญี) ไมตรงตามสเปคกลางจังหวัด
2. ไมมีสเปคกลาง 3 รายการ คือ เครื่องบริหารขอเขาและสะโพกแบบตอเนื่อง
(เวชกรรมฟนฟู)ตูแชแข็งพลาสมาสด (ธนาคารเลือด)โคมไฟผาตัดเล็ก (ER)

1

ครุภัณฑสํานักงาน
OPD

2

2,300,000

2
3
4
5

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑการแพทย
ปรับปรุงสิ่งกอสราง
จางเหมา

4
6
2
6

4,706,000
2,750,000
1,950,000
10,907,300

6

อื่นๆ

1

12,500

-จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกันรับประกันความพรอมใชเครื่องดมยาสลบชนิด
ซับซอน
-จางเหมาบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องเตรียมน้ําบริสุทธิ์ สําหรับฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม
-ปรับแผนเงินบํารุง “จางเหมาสลายนิ่ว(OPD) ราคา 4,200 บาท/ครั้ง
ปรับแผนเงินบํารุง : จัดซื้อหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
สรพ.ฉบับที่ 4(ก.พรส/ศูนย HA) ราคาเลมละ 250 บาท จํานวน 50 เลม เปน
เงิน 12,500 บาท

งบลงทุน 20% ebitda = 11,738,135.09 บาท

3.4 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)

15

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)
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) เดือนมกราคม 256๒ คือการพยาบาล 5 โครงการ
๑ กิจกรรม ENV ๒ โครงการ ๑ กิจกรรม HRD ๑ โครงการ การเงิน ๑ โครงการ เวชกรรมฟนฟู ๑ โครงการ เวชกรรม
สังคม 10 โครงการ อาชีวเวชกรรม ๔ กิจกรรมและตัวชี้วัดในเดือนกุมภาพันธ 2562 คือ รพ.ผานการเปนองคกรแหง
ความสุข ผลสําเร็จ Learning Organization บุคลากรไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ติดตามการดําเนินงานเดือนมกราคม 256๒
1. ฝาย/กลุมงาน ดําเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เดือนมกราคม 2562 (ภายในวันที่ 10 ของเดือน)
2. คียขอมูลตัวชี้วัด เดือนมกราคม ใน google drive ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดนําเสนอแผนดําเนินการ (3 ตัวชี้วัด)
LO/ องคกรแหงความสุข /ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. กลุม พรส.รายงาน ผลการดําเนินงานตามแผนในกก.บริหาร (รายงานขอมูล ม.ค.)
3.5 ตัวชี้วัดที่ไมผาน/ติดตามตัวชี้วัด
๓.๕.๑ สถานการณโรคหลอดเลือดสมอง ตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมอง ป 2561 อัตราตายโรคหลอดเลือด
สมองตีบตัน มากกวาหรือเทากับ รอยละ ๕ ดังนั้นจึงมีมาตรการ ลดการเกิดโรค โดยการจัดทําจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง ประชาสัมพันธ Stroke Alert , Stroke Awarenessการคัดกรองกลุมเสี่ยง , คัดกรอง
AF เพิ่ ม การเขาถึง Stroke Fast track พั ฒ นา EMS ระบบ Refer Line Consult จั ดตั้ง Stroke Unit การเขาถึง ยา
ละลายลิ่มเลือด ภายใน 4.5 ชั่วโมง ลดอัตราตายพัฒนาระบบประเมินการกลืน Stepwise bedside water swallow
test กํากับติดตาม vap bundle ทีมทันตกรรมรวมดูแลชองปาก เครือขาย Intermediat care ดูแลตอเนื่องทีม COC
HHC Refer Back ทบทวน Case Dead ตรวจเยี่ยมนิเทศ แนวทางการตรวจติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศ เก็บขอมูลภาพ
รวมทั้งจังหวัดไดตามเปาที่กําหนด
3.5.2 อัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26/แสนประชากร ใหการรักษาผูปวยที่เปน
ภาวะหัวใจขาด เลือดเฉียบพลันอยางรวดเร็วโดยการใหยาละลายลิ่มเลือดและหรือการทําบอลลูน ผูปวยที่เปนโรคหัวใจ
ขาดเลื อ ดเรื้อ รัง ให รัก ษาโดยการทํ าบอลลู นหรื อ การผ าตัด By pass โดยลดระยะเวลารอการทํ า มีขอ มู ลของการ
เสียชีวิตของผูปวยโดย ดูสาเหตุการตายจากเวชระเบียนของ ผูปวยและจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร แนวทางการ
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ตรวจ จํานวนและรอยละผูปวยที่เปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอยางรวดเร็วที่รักษาโดยการใหยาละลายลิ่มเลือด
และหรือการทําบอลลูนจํานวนและระยะเวลารอคอย (วัน สัปดาห เดือน ป) การทําบอลลูน หรือการผาตัด By pass
ของผูปวยที่เปนโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง โดยผลลัพธที่ตองการ . ผูปวย STEMI รักษาโดยการใหยาละลาย ลิ่มเลือด
และหรือการทําบอลลูนมากกวารอยละ 80 ระยะเวลารอคอย(วัน สัปดาห เดือน ป) การทําบอลลูน หรือการผาตัด By
pass ของผูป วยที่เปนโรคหัวใจขาดเลือด เรื้อรังไมเกิน 3 เดือน จํานวนผู เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด หัวใจไมเกิน
26/แสนประชากร
3.5.3 อัตราตายผูปวยติดเชื้อ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired เพิ่ม การเขาถึง
บริการรวดเร็วมี การสื่อสารระหวางที มดูแลผูปวยอยางมีป ระสิทธิภาพ พัฒ นาระบบบริการในโรงพยาบาลปรับปรุ ง
vasopressor/ inotrope dosing chart และจั ด ทํ าแนวทางการปรั บ vasopressor/ inotrope สํ า หรั บ พยาบาล
ระบบสารสนเทศและการดูแลตอเนื่อง โดยพัฒนา ใชGoogle Drive ในการจัดเก็บขอมูลระดับจังหวัด
3.5.4 การพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน ทบทวนรูปแบบการบริการ
(Service Package) ทุกอําเภอ มีกลไกในรูปคณะกรรมการและ ขับเคลื่อนงานระดับอําเภอ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มี ความรูการจัดบริการผสมผสาน มีแผนพัฒนาบริการแบบผสมผสานและสงเสริมการใชยา แผนไทย ทุกระดับ
3.5.5 การดําเนินงานวัณโรคอัตราความสําเร็จในการรักษา (เกณฑ > 85%) อัตราการขาดยา (เกณฑ =
0) อัตราการตาย (เกณฑ < 3%) การคัดกรองกลุมเสี่ยง (เกณฑพบผูปวยรายใหมอําเภอเมืองขึ้นทะเบียนปละไมต่ํากวา
155 คน) ปญหาและแผนการพัฒนางานป 2562
1. การขาดยา กลุ มยาเสพยติด กลุมตางดาว กลุมดะวะแผนการดําเนิ นงานเพื่อ ลดการขาดยา
บูรณาการงาน TB กับกระทรวงมหาดไทย (โครงการนโยบายแมทัพภาค 4 ในการปฏิบัติการงาน) ยาเสพติดสีขาวและ
กิจกรรมการกวาดบานลางเมืองของ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี) กลุมตางดาวประสานผูรบั ผิดชอบ รพ.สต.ในพื้นที่ใหมา
รับตัวคนไขทันทีที่มีคนไขตางดาวขึ้นทะเบียนรักษา ถายรูปใบหนาคนไขสงใหพื้นที่รับทราบ และกลุมดะวะประสานผูนํา
ศาสนาจากศูนยดะวะชวยในการพูดคุยรวมกับทีมเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพ
๒. แผนการดําเนินงานเพื่อลดการตาย คัดกรอง verbal screening ประชากรทั่วไปในชุมชน
นอกกลุมเสี่ยง กลุม (พื้นที่นํารอง 3 ตําบล สะบารัง บานา รูสะมิแล) ผูที่มีอาการเสี่ยงวัณโรคสง CXR ทรวงอกผาน
ชองทาง green channel (อังคารบาย)
3. แผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มการคัดกรองกลุมเสี่ยง CXR ผูสัมผัสรวมบานทุกราย โดยนัดผูปวย
มาทํา CXR ผานชองทาง green channel (อังคารบาย)
3.๖ Happinometer และ HPIผลการดํ าเนิ น งาน: จํ านวนหน วยงานที่ เ ป น องค ก รแห ง ความสุ ข
(Happy Organization) (ตัวชี้วัดที่ 43)รอบ 3 เดือ น รอ ยละ 70 ของบุ คลากร/หนวยงาน มี การประเมินความสุ ข
บุคลากร(Happinometer) และสุขภาวะองคกร (HPI)
การตอบแบบสอบถาม Happinometor
หนวยงาน
จํานวนบุคลากร
รพท.ปน
1296

จํานวนที่ตอบแบบประเมิน
1246

อัตราการตอบกลับ
96.14

หมายเหตุ : ขอมูลจาก กองยุทธศาสตร 04-01-19
การตอบแบบสอบถาม Happy Public Organization Index ( HPI)
หนวยงาน
จํานวนบุคลากร
จํานวนที่ตอบแบบประเมิน
รพท.ปน.
19
19
หมายเหตุ : ขอมูลจาก กองยุทธศาสตร 05-01-19

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

อัตราการตอบกลับ
100.00
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
หมวดมัณฑนศิลป
1. การจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ หมวดงานมัณฑนศิลป ไดแก จัดซื้อกอกน้ํา เหตุผล ขอจัดซื้อกอกน้ํามี
หัวตอแบบงวง เปด-ปดดวยการปดใชขอศอก ตามมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสราง พ.ศ.2561 กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2. การจัดซื้อผามาน เหตุผล ขอจัดซือ้ ผามานสําหรับกั้นเตียงผูปวย ภายในหองแยกตรวจโรค หอง
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ TB clinic เปนผามานวัสดุชนิดพลาสติก PVC เปนวัสดุผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย ทนทาน ไม
เก็บฝุนและเชื้อโรค ไมตองสูญเสียทรัพยากรในการเปลี่ยน/ซักลางบอยครั้ง
หมวดการจัดสรรพื้นที่บริการ
1. การขอใชลิ ฟ ท ขนย ายมู ล ฝอย เหตุ ผ ล ขอใชลิ ฟ ท บุ คลากร 1 ตัว ในเวลา 09.00-12.00 น.
สําหรับขนยายมูลฝอยดวยรถเข็นเทานั้น โดยชวงเวลาดังกลาวขอความรวมมือบุคลากรงดใชลิฟทจนกวาจะมีการทํา
ความสะอาดเรียบรอย เพื่ อเปนไปตามหลักปฏิบั ติในการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ในการเคลื่อนยายรถเข็นมูลฝอย ตาม
เสนทางและเวลาที่กําหนด ในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. หองแยกตรวจโรคของงานดานหนา เหตุผล โครงสรางอาคารใหม 9 ชั้น บริเวณดานหนาไมมีหอง
แยกตรวจโรค ความสําคัญ : จําเปนตองใชแยกตรวจโรคผูปวยแพรกระจายเชื้อทางเดินหายใจ เชน TB/สงสัยTB และ
ผูปวยโรคอุบัติใหม-ซ้ํา จึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้ คือขอใช หรือขอแบงพื้นที่ของหนวย ER ในสวนหองลางตัว/สารเคมี
เปนหองแยกตรวจโรค และขอสรางหองหรืออาคารขนาดเล็ก บริเวณระหวางอาคารใหม 9 ชั้น และอาคาร OPD เดิม
(ยังไมทราบแบบแปลนชัดเจน)
ขอเสนอ

ขอดี

ขอจํากัด

1.) ขอใช หรือขอแบงพื้นที่ของหนวย ER ในสวน
หองลางตัว/สารเคมี เปนหองแยกตรวจโรค

- ตามโครงสรางอยูบริเวณดานหนา ปองกัน
การแพรกระจายเชื้อภายในตัวอาคารได
- ใชงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ไมมาก

- กระทบพื้นที่หองลางตัว/
สารเคมี ซึ่งมีการใชงานในการ
ชันสูตรศพรวมดวย

2.) ขอสรางหอง/อาคารขนาดเล็ก เพิ่มเติมใน
สวนดานหนา บริเวณระหวางอาคารใหม 9 ชั้น
และอาคาร OPD เดิม (ยังไมทราบแปลนชัดเจน)

- แยกจากตัวอาคารรวม ไมเปนเสนทาง
สัญจรทั่วไป ปองกันการแพรกระจายเชื้อใน
พื้นที่ดานหนาได

- ใชงบประมาณเพิ่มเติมในการ
สรางอาคาร

มติในที่ประชุม ไมเห็นชอบในหลักการ เนื่องจากตองดูสถานที่และแบบแปลใหชัดเจนกอน
4.2 งาน พรส. ขออนุมัติปรับแผนเงินบํารุง ปงบประมาณ 2562
ที่
1
2

รายการ
จางเหมาสลายนิ่ว
จัดซื้อหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ สรพ.ฉบับที่ 4

หนวยงาน
ผูปวยนอก
ก.พรส/ ศูนย HA

ราคาตอหนวย
4,200
250

รวมเงิน

มติในที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
4.3 ปรับแผนงานธนาคารเลือด –ไมมีรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ

จํานวน
470 ครั้ง
50 เลม

ราคารวม
1,974,000
12,500
1,986,500
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4.1 จํานวนการดําเนินการทางวินัย
การดําเนินการกระทําผิดวินัยของบุคลากรโรงพยาบาลปตตานี ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 แยกเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง และการกระทําผิดทางวินัยรายแรง การดําเนินการทาง
วินัยแลว 11 เรื่อง ดังนี้
วินัยไมรายแรง
ประเภทการจาง

จํานวนเรื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการไมแลวเสร็จ

ขาราชการ

1

1

0

พนักงานราชการ

0

0

0

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

2

1

1

ลูกจางประจํา

0

0

0

ลูกจางชั่วคราว

1

1

0

รวม

4

3

1

จํานวนเรื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการไมแลวเสร็จ

ขาราชการ

1

0

1

พนักงานราชการ

0

0

0

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

4

4

0

ลูกจางประจํา

0

0

0

ลูกจางชั่วคราว

1

1

0

รวม

6

5

1

วินัยรายแรง
ประเภทการจาง

ความผิดที่มีการดําเนินการทางวินัยมากทีส่ ุด อันดับ 1. ความผิดฐานประพฤติชั่ว อันดับ 2. ละทิง้
หนาที่ราชการ อันดับ 3. ทุจริตหนาที่ราชการ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 25(6) และใหใชขอความตอไปนี้แทน“ขอ 25(6) เลิกจาง เนื่องจาก
หนวยบริการเสร็จสิ้นภารกิจ หรือขาดราชการติดตอกันเกิน 7 วัน โดยไมมีเหตุอันควร”
4.2 กลุมงานเวชกรรมสังคม และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมเรื่อง การนําเสนอขอมูล power
point แบบมืออาชีพ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมปารควิว ปตตานี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางรัชนีวรรณ แกวประกาศ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

นางรอมือเลาะ หะยีเด

ผูตรวจรายงานการประชุม

