รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนอไมหวาน
…………………………………………………………………….………………………………
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นพ.ภักดี
2. พญ.ทิพพาวดี
3. นางเปรมศรี
4. นพ.สันทัด
5. นางสุขใจ
6. นางวิมลมาศ
7. ภญ.ดาริน
8. นางสาวเยาวพา
9. วาที่ ร.ต.เดชา
10. นายไพโรจน
11. นางอรอุมา
12. นางสุรินทร
13. ทพ.กฤษดาพันธ
14. วาที่ ร.ต.อภิชาติ
ผูไมเขารวมประชุม
1. -

สืบนุการณ
สืบนุการณ
สาระทัศนานันท
บุญเรือง
ชอรักษ
พงษอํานวยกฤต
จึงพัฒนาวดี
สิงหสถิต
สายบุญตั้ง
ทองคํา
อุมารังษี
สอนศรียา
จันทนะ
ดีดานคอ

ผอ.รพร.ดานซาย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
แพทยแผนไทยปฏิบัติการ
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม ปสน.
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุม กวป.
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 กรรมการบริหารคุณภาพ
3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ เดือน ต.ค. 2561 (เอกสารหมายเลข 2)
1. แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ป 2559-2562
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3.1.3 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 กําหนดการประชุมบุคลากร 100 เปอรเซนต เวลา 12.30 น. หองประชุมผีตาโขน
● รุนที่ 1 วันพุธที่ 7 พ.ย.61
● รุนที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย.61
3.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
เรื่องแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลยและคณะ ตรวจเยี่ยม คปสอ.ดานซาย เพื่อมอบนโยบายและรับฟงขอเสนอ
แนะในการดําเนินงานในพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย.61 ณ เวลา 10.30 น. ที่หองประชุมผีตาโขน รพร.
ดานซาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 แนวทางปฏิบัติการเบิกจายคาตอบแทน ฉ.11 ตามแนวทางของ เขต 8
เจาหนาที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทน
1). แพทยและทันตแพทย
2). เภสัชกร
3). พยาบาลวิชาชีพ
4). สาขาสหวิชาชีพตามที่ปลัด สธ.ประกาศกําหนด ไดแก
4.1 นักกายภาพบําบัด
4.2 นักเทคนิคการแพทย
4.3 แพทยแผนไทย
4.4 นักวิชาการสาธารณสุข
4.5 นักกิจกรรมบําบัด
4.6 นักรังสีการแพทย
4.7 นักจิตวิทยาคลินิก
4.8 นักวิทยาศาสตรการแพทย
5).ผูปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ใหบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสมรรภาพ ดังนี้
1. งานใหบริการดูแล หรือชวยเหลือเจาหนาที่ ณ จุดบริการ เชน OPD ,ER , IPD, LR, OR, LAB, Xray,กายภาพบําบัด,แพทยแผนไทย ,งานบริการคลินิกพิเศษ,งานบริการจายยา,ศูนยเปล
2. งานสนับสนุนดานบริการ หรือบริการรวม เชน งานบริการเก็บเงิน งานประชาสัมพันธ,/อํานวย
ความสะดวกผูมารับบริการ งานบริการซักฟอก /งานบริการตัดเย็บ งานบริการจายกลาง งาน
บริการประกอบอาหาร งานบริการดูแลระบบคอมพิวเตอรบริการผูปวย งานบริการทําความ
สะอาด
โดยตองจัดทํา รายละเอียด ดังนี้ คือ
1. ตองจัดทําใบ JD รายบุคคล
2. กําหนดเกณฑประเมินคุณคาผลงาน
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3. ประเมินคุณคาผลงาน
** เงื่อนไขการเบิกจายเงินคาตอบแทนในเดือนที่จาย***
1. ตองมีเงินสด คงเหลือในเดือนพอจาย ดังนี้
- คาใชจายประจํา
- เจาหนี้การคา 10 %
- คาตอบแทน C.11
- คาตอบแทนเบียเลี้ยงเหมาจาย และตองมีเงินจาย Fix cost ในเดือนตอไป >50 %
- เมื่อจายคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายแลว Risk score ตองไมเปนระดับ 7
หมายเหตุเจาหนาที่ที่ไมไดรับการพิจารณา สามารถขออุทธรณ โดยยื่นคํารองผานคณะกรรมการ
กวป. และถือเปนที่สิ้นสุด
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติ
3.2.3 งานการเงิน
1. รายงานสถานการณการเงิน ประจําเดือน ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 งานพัสดุ
1. การจําหนายพัสดุ ประจําป 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 งานบุคลากร
1. บุคลากรใหม /ยายเขา /ยายออก
บุคลากรใหม/ยายเขา
- นายพงศกร วังคีรี
ตําแหนง พนักงานบริการ (ขับรถยนต)
- นายอนุกูล เสนานุช
ตําแหนง พนักงานเปล
- น.ส.จิราภรณ สุธงษา
ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
- น.ส.พุทธรักษา อรัญยกานนท ตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข
บุคลากรยายออก
- ไมมี
2. บุคลากรขอลาออก
- นายวีระพงษ วงษลา ตําแหนง พนักงานบริการ (ขับรถยนต)
มติที่ประชุม รับทราบ
3. คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดําเนินงานทางวินัยและการอุทธรณของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และ แนวทางการลงโทษทางวินัย
3.3 ฝายแผนงานและประเมินผล
3.3.1 แผนงาน ประจําเดือน
1. ปฏิทินกิจกรรมสําคัญของโรงพยาบาล กําหนดการประชุม/อบรม ประจําเดือน
● 6 พ.ย.2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7-8 พ.ย.2561
8 พ.ย.2561
9 พ.ย.2561
11-15 พ.ย.2561
12 พ.ย.2561
13 พ.ย.2561
14 พ.ย.2561
14 พ.ย.2561
15-16 พ.ย.2561
15 พ.ย.2561
16-18 พ.ย.2561
20 พ.ย.2561
22 พ.ย.2561

ประชุมเจาหนาที่ รพร.ดานซาย 100%
รับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ดานซาย จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย
โครงการผาตัดผูปวยนิ้วล็อก ที่หองประชุมผีตาโขน
SMART Hospital : สถาบันพัฒนาและฝกอบรมการบริหารสาธารณสุข
ประชุม กรรมการสิ่งแวดลอมฯ (ENV)
ประชุมหัวหนาหนวยงาน
ประชุมกรรมการศูนยจัดเก็บรายได
ประชุมกรรมการยา (PTC)
โครการอบรมการประเมิน ITA จ.บุรีรัมย
ประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
หมอชวนวิ่งสาย NE1 (เชียงคาน-กระทรวงสาธารณสุข)
ประชุมกรรมการสารสนเทศ (IMT)
ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพ (QMT)

2. รับฝกงาน / อบรม ประจําเดือน
● 29 ต.ค.-7 ธ.ค.2561 นิสิตเภสัชกร ป 6 ม.นเรศวร จํานวน 2 คน
● 1-28 พ.ย.2561
นิสิตทันตแพทย ม.เชียงใหม จํานวน 4 คน
● 7-16ธ.ค.2561
นักศึกษาแพทยป3 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
● 13-ธ.ค-11ม.ค2562 นักศึกษาแพทยป4 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
3. รับศึกษาดูงาน ประจําเดือน
● วันที่ 16 พ.ย.61 เวลา 13.30-15.30 น. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น การบริหารจัดการดวยจิตวิญญาณ จํานวน 100 คน
มติที่ประชุม รับทราบ และใหคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุม
3.4 กลุมการพยาบาล
3.4.1 โครงการรักษานิ้วลอควันที่ 9 พ.ย. 2561
● สถานที่ ใชหองประชุมผีตาโขน เปน one stop service โดย register ที่ เคาเตอร ER กอนขึ้นไปชั้นบน
แบงขั้นตอนการบริการ 5 ขั้นตอนไดแก 1.ลงทะเบียน 2.ชั่งนน. วัดความดันโลหิต ซักประวัติ3.คัดกรอง
กอนผาตัด 4.ผาตัด 5. รับยา รับใบนัด
● อุปกรณที่ตองเตรียม ยา ฝายเภสัชฯและกลุมงานการพยาบาลคุยรายละเอียดแลว
● บุคลากร แพทยสวนกลางมา 3 คน บุคลากรของรพร.ดานซาย 12 คน = พยาบาล 6 คน /พนง.ชวย
เหลือคนไข 2 คน/พนง.เปล 1 คน/เภสัชฯ 1 คน/ หองบัตร 1 คน
● อาหารกลางวัน นํ้าดื่มผูปวย งานโภชนศาสตร รับผิดชอบ
● อาหารวาง อาหารกลางวัน ทีมใหบริการ ทั้งสวนกลางและทีมรพร.ดานซาย = งานบริหารการพยาบาล
● ยอดผูที่มารับบริการ ณ วันที่ 5 พ.ย.61 มีประมาณ 52 คน คัดกรองโดยแพทย 25 คน และลงทะเบียน
ออนไลน 27 คน แพทย สามารถผาตัดได 60 คน
● สิทธิ์การรักษา ลงตามสิทธิ์จริงและพิจารณาอนุเคราะหตามกรณีไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 งานปดโครงการ DGN (Dansai Green Net) วันที่ 12 ธ.ค. 2561

/

07.00-10.30 น. ลงทะเบียนงาน “Dansai Green Net: Exhibition” รวมรับประทานอาหารเชาในงาน
08.30 น.
ประธานเปดงาน (อยูระหวางการเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดเลยและนายอําเภอ
ดานซายรวมเปนประธานเปดงาน)
- เยี่ยมชมและศึกษาตลาดพืชผักปลอดภัยมาตรฐานดานซายกรีนเนต
- ชิมอาหารฟรีจากวัตถุดิบอาหารและพืชผักปลอดภัยบานกางปลาและนาหมูมน
- กิจกรรมสาธิตการตรวจสารปนเปอนในพืชผัก
- การสราง “แบรนด” ของดานซายกรีนเนต: ชุดฟอรม, ปายแมคา, ปายสินคา
ฯลฯ
- สารเคมีทางการเกษตรกับ “ผูหญิง” (โดยเฉพาะผูหญิงตั้งครรภ)
- จาก “ปา” สู “ครัว” ไทดาน & รพร.ดานซาย (ใหขอมูลฐานทรัพยากรดิน นํ้า
และปา)
- เรื่องเลาจากราวปา: นักสืบสายนํ้า & เยาวชนกับผืนปา
10.30-12.00 น. การนําเสนอผลงานนักวิจัยทองถิ่น: “ดานซายกรีนเนต: ผูหญิง เกษตรทางเลือก และ
การพัฒนาฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนอยางยั่งยืน” (หองประชุม ผีตาโขน รพร.
ดานซาย)
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน: Fusion food @ รพร.ดานซาย: เมื่อ Local ปะทะ Global
13.00-13.45 น. แนวทางจัดสรางปาชุมชน/ตนนํ้าบานกางปลาและแนวทางขับเคลื่อน“ดานซายโมเดล”
13.45-15.00 น. เปดเวทีเพื่อฟงเสียงประชาคมคนดานซายและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

3.4.3 งานวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดภาระหนี้สินของเกษตรกร
อยางยั่งยืน”
● เริ่ม 1 พ.ย. 2561- 30ต.ค. 2563 มีบุคลากรของโรงพยาบาลเขารวมงาน 3 คนคือ นางเปรม
ศรี สาระทัศนานันท,นางนภาพร ภักดีสาร และนายไกรลาศ พิมพรัตน ขับเคลื่อนการทําพืชผัก
ปลอดภัยและเกษตรใน 6 หมูบานคือบานกางปลา บ.นาหวาดานซาย บ.หนามแทง บ.นาสี
เทียน บ.หวยออย และบ.หวยปลาฝา โครงการตองการใหเกิด ผูนําการเปลี่ยนแปลงในทองถิ่น
การสรางเครือขาย เพื่อความยั่งยืน และผอ.เสนอใหมีตลาด จําหนายสินคาทางการเกษตรในโรง
พยาบาลขึ้นที่บริเวณ ขางอาคารปนสุข
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.4 การเตรียมการรับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน
2561 คป.สอ.ดานซาย มีหนาที่ดังนี้
● วันที่ 15-16 พ.ย.61 อารักขารักษาพยาบาล คางคืน ที่อุทยานแหงชาติภูเรือ
● วันที่ 16 พ.ย.61 เสด็จมายกยอดเจดียและทอดผาพระกฐิน ที่วัดสวางอารมณ บ.นาเบี้ย ต.
นาหอ จัดหนวยปฐมพยาบาล
● วันที่ 17 พ.ย.61 รถพยาบาลสงที่สนาม ฮ. รร.ภูเรือวิทยาเพื่อเสด็จอุทยานเทิดพระเกียรติฯ
บานหมากแขงและกลุมทอผาโครงการเย็นศิระ
มติที่ประชุม รับทราบมอบหมาย พญ.มนิสา พานิชนันโท และคุณพรพิไล นิยมถิ่น และจัดเตรียมหองรับรอง
3.4.5

การพิจารณาแตงตั้งหัวหนางานในงานบริการพยาบาล กลุมงานการพยาบาล ป 2562 ตามโครงสรางใหม
● งานพยาบาลหนวยควบคุมการติิดเชื้อและงานจายกลาง โดยเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาดังนี้
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1. น.ส.สุวรรณี วังคีรี
2. น.ส.พงษวรินทร นันทกร
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมีมติให น.ส.สุวรรณี วังคีรี เปนหัวหนางานควบคุมการติดเชื้อและ
งานจายกลาง
● งานการพยาบาลผูปวยผาตัดและวิสัญญีพยาบาล โดยเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาดังนี้
1. นางสุภาภรณ มิ่งแกว
2. นางสุนทรียา ศิขรินทรวรานนท
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมีมติให นางสุภาภรณ มิ่งแกว เปนหัวหนางานการพยาบาลผู
ปวยผาตัดและวิสัญญีพยาบาล
3.5 ฝายเภสัชกรรมชุมชน
3.5.1 รายงานบริหารเวชภัณฑประจําเดือนตุลาคม 2561
● บัญชีรายการยาโรงพยาบาล ทั้งหมด 417 รายการ
○ สัดสวน ED:NED = 93.8 : 6.2 (เกณฑ 90 : 10)
○ ยาเฉพาะราย 18 รายการ (ED 14 NED 4)
มูลคาคงคลัง 5,245,298.44 บาท คิดเปน 2.3 เดือน (เกณฑ 2-3 เดือน)
● มูลคาการจัดซื้อทั้งหมด 2,386,060.63 บาท
จัดซื้อยา 2,077,085.38 บาท
○ ED
2,022,640.38 บาท
○ NED
54,445.00 บาท
○ สัดสวน ED : NED = 97.4 : 2.6 (เกณฑ 80 : 20)
○ จัดซื้อรวม 1,171,779.67 = 49.1 % (เกณฑ 20 %)
○ จัดซื้อองคการเภสัชกรรม 379,951.71 = 18.3 % (เกณฑ 20 %)
● มูลคารับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 437,299.17 บาท
● มูลคาการเบิกจายทั้งหมด 2,320,275.70 บาท
○ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย
2,063,369.49 บาท (88.9%)
○ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
250,176.21 บาท (10.8%)
○ หนวยงานภายนอก
6,730.00 บาท (0.3%)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 เรื่องรายงานตัวชี้วัด Service Plan RDU Hospital
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
3.6.1 โครงการ เกษตรกรสุขภาพดีกับ ธกส. ในวันพุธที่ 7 พ.ย.61 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เวลา 8.30-16.00 น. เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพและการตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกร ใหคําปรึกษา
และการใหความรูเรื่องโรค รวมกับแพทยแผนไทย
3.6.2 การฝกงานของนักศึกษาแพทยป 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี เลือกหมูบานนาสีเทียนใหศึกษาเรียนรู มีนักศึกษา
ทั้งหมด 18 คน ชาย 10 คน หญิง 8 คน อาจารยที่ปรึกษา อ.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ ผูดูแล คุณปยะ
นาถ
3.6.3 ฐานขอมูลประชากรไมอยูในบัญชี 1 จากการตรวจสอบประชากรคัดกรองเบาหวานอายุ 35 - 74 ป ใน
โปรแกรม Cock pit 62 พบวามี สิทธิการรักษา UC อยูที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซายจํานวน 550
คน ซึ่งอยูในขั้นตอนการตรวจสอบที่อยูจริง ไมมีที่อยูประมาณ 175 คน อยูอําเภอขางเคียง 50 คน และอยู
ในเขตอําเภอดานซาย 325 คน ดังนั้นขอความรวมมือใหเจาหนาที่หองบัตรสอบถามที่อยูปจจุบัน
3.6.4 รายงานภัยสุขภาพ เดือนตุลาคม 2561 รายงานเบื้องตนการสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเปนพิษ จาก
การกินอาหารที่ทําจากเนื้อหมูปาดิบ 3 เหตุการณ
1. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ชาวบานปาสะแข และทับกี่ กินลาบหมูปาดิบ แลวมีอาการปวดบิดทองถาย
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เปนนํ้าบอยครั้ง ทั้ง 2 หมูบาน มีอาการประมาณ 20 คน
2. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ชาวบานแกวตาว ตําบลนาดี กินลาบหมูปาดิบ มีอาการปวดบิดทองเปน
พักๆ ถายเหลวเปนนํ้า มีไข กินอาหารกันประมาณ 10 คน มีอาการปวยทุกคน
3. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ชาวบานกกสะตี กินสมหมูปาดิบ แลวมีอาการปวดบิดทองถายเหลวเปน
นํ้า กิน 7 คน มีอาการ 7 คน
จากการทํา RSC ผูปวยบานปาสะแข พบเชื้อ salmonella จากทั้ง 3 เหตุการณ ผูปวยเกือบทุกรายที่กิน
อาหารจากเนื้อหมูปาดิบ เชน ลาบหมูปาดิบ สมหมูปาดิบ จะมีอาการปวยเกือบทุกคน สวนคนที่กิน
อาหารจากเนื้อหมูปาแบบสุก เชน คั่วลาบหมูปาสุก จะไมมีอาการปวย และคนที่กินอาหารจากเนื้อหมูปา
แบบสุกๆดิบๆ เชน คั่วลาบหมูปาแตเนื้อดานในไมสุก จะมีอาการปวยแตปวยเล็กนอย
-

มีผูปวยโรคหัด เปนเพศหญิง อายุ 22 ป ที่บานหวยลาด ตําบลนาดี พบผูปวยเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๑ มาตรวจที่ รพร.ดานซาย ดวยอาการ ๔ วันกอนมา มีไขสูง ไอแหงๆ ๓ วันกอนมา เริ่มมีนํ้ามูกใส ได
ซื้อยาลดไขจากรานขายมาทาน ๔ วันกอนมา อาการยังไมทุเลาจึงไปตรวจที่ รพ.สต.บานทับกี่ ๒ วันกอน
มา มีผื่นขึ้นที่หนา และลามลงไปที่ลําตัว แขน และขา และมีผื่นขึ้นถึงเทา(วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๑) ๑ วันกอนมา
ไปตรวจที่ รพร.ดานซาย (ผูปวยไมมีนํ้ามูก ไมมีถายเหลว ไมมีหูนํ้าหนวก)แพทยไดตรวจอาการและวินิจฉัย
Measles without complication เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ เก็บ serum สงตรวจยืนยันที่ ศูนย
วิทยาศาสตรอุดรธานี ผลตรวจยืนยัน Measles IgM positive ผูปวยมีอาชีพขายลอตเตอรี่ ที่จังหวัด
ชลบุรี ประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคหัดจําไมได ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาของอําเภอดานซาย
ตั้งแตป ๒๕๕1–๒๕๖1 ไมพบผูปวยดวยโรคหัด สําหรับพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทับกี่
เด็ก อายุ ๐-๕ ป ทุกคนไดรับวัคซีนตามชวงอายุครบ จากการเฝาระวังกลุมเสี่ยงในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป
และผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยอยางตอเนื่อง 30 วัน ไมพบวาผูปวยโรคหัดเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 ฝายเวชกรรมฟนฟู
3.7.1 การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ประจําป 2561 เริ่มตั้งแตวันที่ 12 พ.ย.61 เปนตนไป หองกายภาพบําบัด
13.00น.เปนตนไป เริ่มทดสอบตั้งแต 13.00-16.00 น. การแตงกายชุดกีฬา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 ฝายทันตสาธารณสุข
3.8.1 การพิจารณาความประพฤติการปฏิบัติงานของ นางสาวปรียภาณี สารมะโน ตําแหนง ผูชวยทันตแพทย ที่มี
พฤติกรรม มาปฏิบัติงานสายบอยครั้ง พูดเท็จเพื่อใชเปนเหตุผลในการลาหยุดงาน ขาดสมาธิในการทํางาน
ทํางานผิดพลาด ซึ่งทั้งนี้ไดมีการตักเตือนโดยหัวหนาฝาย เจาหนาที่ในหนวยงานและเพื่อนรวมงานอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการแลวหลายครั้ง แตกลับมาเปนพฤติกรรมซํ้าๆตลอดระยะเวลา 1 ป
มติที่ประชุม ใหฝายทันตสาธารณสุขและฝายบริหารดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติงาน และการลงโทษทางวินัย
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 กําหนดการออกหนวยอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 รวมกับกฐินอําเภอ วันอังคารที่ 20
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดปาบานวังยาว ม.3 ต.วังยาว เวลา 07.00 น. เปนตนไป
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4.2

กําหนดการหมอชวนวิ่ง 16-17 พ.ย.2561 ในสวนของอําเภอดานซาย อาจมีการปรับเปลี่ยน ดวยสวนราชการตางๆ
มีภาระกิจเตรียมการรับเสด็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 15.42 น.
วันประชุมครั้งตอไป วันที่ 4 ธันวาคม 2561
………………………………………..
(วาที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง)
ผูบันทึกการประชุม
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