รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.15 น.
ณ หองประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผูมาประชุม

1. นายสุรกิจ
2. นายพิสิฐ
3. นายอุเทน
4. น.ส.บัวแกว
5. นางใจทิพย
6. นายนฤพนธ
7. นางฤดีมน
8. น.ส.ภรณี
9. นายวุฒิศักดิ์
10. นายปยะเดช
11. น.ส.จินตาหรา
12. นายฉัตรชัย
13. นางกริตยา
14. นายสาธิต
15. นายสุวิทย
16. น.ส.ธิดา
17. นายพิชิต
18. นายสุรพล
19. นายจารุวัฒน
20. นายฌานปกรณ
21. นายถนอม
22. นายรังสรรค
23. นางกมลฐา
24. นางพรทิพย
25. นางกมลรัตน
26. น.ส.พรรผณิต

ยศพล
อินทรวงษโชติ
จันบุตรดี
ศรีจันทรทอง
รุจนเวชช
ยุทธเกษมสันต
สกุลคู
พรวัฒนา
อารียวัฒนานนท
วลีพิทักษเดช
มังคะละ
บุญประชารัตน
ศิริพนาดร
พจนจลองศิลป
เดนศิริอักษร
เหลาไพบูลย
บุตรสิงห
เอียตระกูลไพบูลย
แจงวัง
มาลาศรี
เพ็ชรยิ้ม
ไชยปญญา
เกยดานกลาง
จินดา
สมานทรัพย
ชัยจันทร

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. นายอาคม
เสือสาวะถี
2. นางสุกัญญา
กราบไกรแกว
3. นายกฤษฎา
ศรีกุลวงศ
4. นางภิรดี
บวรกิติวงศ
5. น.ส.โมฬี
นาคสาร
6. นายณัฐ
พนินทร
7. นายอภิสามารถ
คลองขยัน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผูอํานวยการฯ ดานการแพทย
รองผูอํานวยการฯ ดานบริหาร
รองผูอํานวยการฯ ดานการพยาบาล
รองผูอํานวยการฯ ดานกิจกรรมพิเศษ
รองผูอํานวยการฯ ดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผูอํานวยการฯ ดานการคลัง
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการปฐมภูมิ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการดานหนา
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานยุทธศาสตรและแผน
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานวิชาการและงานวิจัย
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบประกันสุขภาพ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานการตลาดและประชาสัมพันธ
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนางานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนาศูนยบริหารคารักษาพยาบาล
หัวหนางานศูนยพัฒนาคุณภาพ
หัวหนางานนิติการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริหารครุภัณฑการแพทย
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริหารเวชภัณฑยา
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสารสนเทศ
หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา
หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา
2/ผูเขารวมประชุม...

-๒ผูเขารวมประชุม
1. นางมณีวรรณ
2. นางนวลสวาท

ตั้งขจรศักดิ์
นภาสกุลคู

3. นางสุเนตรา
4. นางอัจฉราพร
5. นางอัศจรรย
6. นางกมลพร
7. นางนิตยศักดิ์
8. นางสมร
9. นายสมศักดิ์
10. นางอิฎฐิวรรณ
11. นางขวัญใจ
12. นางนงเยาว
13. นางกฤษณา
14. นางเยาวเรศ
15. นางนุสรา
16. นางสมนา
17. นางณิชา
18.นางกัญญัณณัฎฐ
19. นางปยจิตร
20. นางสิวินีย
21. นางปริณดา
22. น.ส.กชพรรณ
23. นางสุรีพร
24. นางพรรณิศา
25. นางเพียงไพฑูรย
26. นางลํายอง
27. น.ส.เอมอร
28. น.ส.ประไพนิล
29. นางชมนาด
30. นางดวงเดือน
31. นายธงชัย
32. นางชอเพชร
33. น.ส.โสภิฎา
34. นางชนพิชา
35. นางนวียา
36. นายผาลี
37. น.ส.ทิพวรรณ
38. น.ส.อัญชลี

สุภาแสน
พงศผาสุก
สุนทรชัย
จันทรหลน
เทศศรีเมือง
ปญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร
พิมพศักดิ์
เกษร
ทาวพรม
สารบรรณ
ตัณฑเกษม
มหิศนันท
สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ
หนุมขุนทด
ไตรยะวงศ
พิลางาม
คําตา
พงษปยทัศน
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แกวดวง
วิจิตรานนท
เฆพวง
อักษรพิมพ
ตันกิจเจริญ
ศรีวิลัย
พินยา
บุญสงค
พรมโคตร
เตนากุล
บุญวัฒนะ

ผช.หัวหนาพยาบาลดานวิชาการ/หัวหนางานไตเทียม
ผช.หัวหนาพยาบาลดานบริการและดานกิจกรรมพิเศษ/
หน.หอผูปวยศัลยกรรมประสาท
หัวหนางานนโยบายและแผน
หัวหนางานผูปวยนอก
หัวหนาหองตรวจผูปวย รพ.หนองคาย 2
หัวหนากลุมงานสวัสดิการสังคม
หัวหนางานพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหนางานการพยาบาลวิสัญญี
หัวหนางานการพยาบาลหองผาตัด/หัวหนาศูนยรับ-สงผูปวย
หัวหนางานจายกลาง/หองนึ่ง
หัวหนางานหองคลอด
หัวหนางานผูปวยหนัก 2
หัวหนาหอผูปวยสูต-ิ นรีเวชกรรม
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3
หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมชาย
หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมหญิง
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง
หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูก
หัวหนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม 1
หัวหนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม 2
หัวหนาหอผูปวยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหนาหอผูปวยพิเศษสูขวัญ
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมรวม ชั้น 4
หัวหนางานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.(IC)
หัวหนางานธนาคารเลือด
หัวหนางานรังสีวินิจฉัย
หัวหนางานกายภาพบําบัด
(แทน)หัวหนางานจิตเวช
หัวหนางานหนวยคิดคารักษาพยาบาล
งานแพทยทางเลือก/งานแพทยแผนไทย
หัวหนางานการบัญชี
(แทน)หัวหนางานพัสดุ
หัวหนางานผลิตและพัฒนาบุคลากร
หัวหนางานเวชนิทัศนและโสตทัศนศึกษา
หัวหนางานศูนยกระตุนพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุน
3/39. น.ส.ศิวิไลซ...

-๓39. น.ส.ศิวิไลซ
40. น.ส.สิริลักษณ
41. นายศุภากร
42. นายสุบิน
43. นายฐิติศักดิ์
44. น.ส.ปรานตศศิ
45. นางนิตยา
46. นางเจนจิรา
47. น.ส.จิรพันธ
48. นางสาวเขมอชิรกุล
49. นางสาวเพ็ญพรรณี

ศรีวิเศษ
บุญประกอบ
แสนทําพล
โสภาเวช
ตันนารัตน
อินทรวิเชียร
ไลยะรัตน
ลิ้มมณี
เจริญ
อินทรวิเชียร
ใจกวาง

หัวหนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
หัวหนางานอาชีวเวชกรรม
หัวหนางานศูนยพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหนาหมวดอาคารสถานที่/งานรักษาความปลอดภัย
(แทน) หัวหนางานบริการยานพาหนะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป

วาระกอนการประชุม
1. โรงพยาบาลหนองคาย : รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ การประกวด
NCD Clinic Awards ผลงานดีเดนระดับเขต ป 2561 : จาก กระทรวงสาธารณสุข : วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
2. โรงพยาบาลหนองคาย : รับโลเกียรติคุณ โรงพยาบาลหนองคาย เปนสถานบริการที่เปน
แบบอยางที่ดีที่สุด ในการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ประเภท โรงพยาบาลขนาดใหญ เขตสุขภาพที่
8 : จาก สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8 รวมกับ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี : วันที่ 9 กรกฎาคม
2561
นายแพทยวุฒิศักดิ์ อารียวัฒนานนท ผูชวยผูอํานวยการดานบริการดานหนา เปนตัวแทนมอบ
โลรางวัลใหกับนายแพทยสุรกิจ ยศพล ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อเก็บรักษาเปนผลงานเดนของ
โรงพยาบาล
3. แนะนําขาราชการใหม
- นางนิตยา ไลยะรัตน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ปฏิบัติงานที่ฝายการเจาหนาที่
นายแพทยสุรกิจ ยศพล ประธานการประชุม กลาวตอนรับและแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
NCD Clinic Awards ผลงานดีเดนระดับเขต และขอบคุณผูเกี่ยวของ ขอใหรักษาผลงานพรอมพัฒนาตอไป
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจงจากเขตสุขภาพที่ 8
1.1.1 เขต 8 มีการพัฒนาดานไอที - เปนนโยบายของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ใหสามารถดึงขอมูลตัวชี้วัดภาพรวมของเขตจากระบบไดเลย
1.1.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ IPD - ลําดับที่ 1 ไดแก โรงพยาบาลอุดรธานี ลําดับ
ที่ 2 ไดแก โรงพยาบาลกุมภวาป
1.1.3 กําหนดเปดอาคารสํานักงานเขตสุขภาพที่ 8 - ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ให
ผูบริหารจัดทีม เพื่อเขารวมพิธีเปด
1.1.4 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 8 - ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 โดยจัดที่จังหวัด
หนองคาย รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
1.1.5 งบลงทุนปงบประมาณ 2562 - นโยบายคือ โรงพยาบาลที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายการใด ใหเริ่มดําเนินการกอหนี้ผูกพันกอนที่จะถึงปงบประมาณ 2562 ไดเลย โรงพยาบาลหนองคายไดรับจัดสรร
ครุภัณฑ 2 รายการ คือ กลองจุลทรรศน และเครื่องอัลตราซาวด
4/- แผนการขอ...

-๔- แผนการขอขยายจํานวนเตียงโรงพยาบาลหนองคาย ป 2561 ขอขยายเตียง จาก
349 เตียง เปน 429 เตียง ปงบประมาณ 2565 จะขอเพิ่มเปน 463 เตียง ขณะนีอ้ ยูในขั้นตอนประเมินของเขตฯ
1.1.6 มติคณะกรรมการฯ เขตสุขภาพที่ 8 - ใหยกเวนใบรีเฟอรพระสงฆ หากพระสงฆจะเขา
รักษาในโรงพยาบาลภายในเขตเดียวกัน จะมีโปรแกรมใหลงขอมูลตอบรับ เริ่มใชตั้งแต 27 กรกฎาคม 2561 เปนตน
ไป การรีเฟอรพระสงฆที่ลงทะเบียนสิทธิ จะตองมีหนังสือรับรองจากกรมศาสนา และใหเรงรัดเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 สิงหาคม 2561 โดยสงเอกสารที่ สปสช. ภายวันที่ 25 สิงหาคม 2561
1.1.7 เห็นชอบแนวทางในการดําเนินงานงานงบคาเสื่อม ป 2562 ของหนวยบริการ สปสช.
- โดยบูรณาการงบลงทุน UC และ Non-UC ภายใน 5 ป เขาดวยกัน จะมีการประชุม
อีกครั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
1.2 เรื่องแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
1.2.1 ประกาศผูชนะเลิศการประกวดคนดีศรีธารณสุข ป 2561
-ประเภทขาราชการ ไดแก นางเสาวลักษณ สัจจา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
-ประเภทหนวยงานชมรม ไดแก ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองคาย ไดรับรางวัล
ชมรมตนแบบระดับจังหวัด ประจําป 2561
-ประเภทเรื่องเลา ไดแก นายแพทยอาคม เสือสาวะถี นายแพทยชํานาญการ
1.3 เรื่องแจงจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดหนองคาย
1.3.1 แจงกําหนดการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เชิญชวนดําเนินกิจกรรม ประดับธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ, พระบรมฉายาลักษณ สวม
เสื้อเหลืองทั้งเดือน, ปลูกตนรวงผึ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี
1.3.2 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัด งาน 100 ป การสาธารณสุ ขไทย ในระหวางวั น ที่
8-21 กรกฎาคม 2561 ที่อิมแพคเมืองทองธานี โดยเขตสุขภาพที่ 8 ไดมอบหมายจังหวัดหนองคายจัดทําโครงการ
100 ป การสาธารณสุ ขไทยในภาพรวมของเขต โดยรว มดําเนิน การกั บสํ านักงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด หนองคาย
รายละเอียดจะชี้แจงใหทราบอีกครั้ง
1.3.3 การคั ด กรองวั ณโรค อํ า เภอที่ ผ านเกณฑ มี 3 อํ าเภอ คื อ อํ าเภอโพนพิ สั ย , อํ าเภอ
โพธิ์ตาก และอําเภอเฝาไร
1.3.4 คาตอบแทน P4P ฉบับที่ 11 งวดที่ 2 มีการรับโอนเงินมาแลวแตโอนผิด อยูระหวาง
การเรียกกลับ มีมติให รพ.สต. 100 % สวนเกินจัดสรรจากเงินบํารุง
1.3.5 การจัดสรรสวนกลางเพิ่มเติม 8,000/RW จังหวัดหนองคายได 13 ลานบาท เฉพาะ
โรงพยาบาลหนองคาย 6.7 ลานบาท สวนโรงพยาบาลอื่น ๆ จัดสรรตามลําดับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
จะโอนเงินคืน ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
1.3.6 การประชุม อปสข.สัญจร ที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 และ
จะเขาเยี่ยมโรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อ รับฟงการนําเสนอผลการดําเนินงาน ในดาน
การดูแลผูปวย ภาพรวมทั่ว ไปของโรงพยาบาล ผลงานเดน ผลงานตามโครงการที่ ไดรับสนับสนุน จากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ. เชิญชวนเจาหนาที่เขารวมตอนรับ
1.3.7 การเรงรัดเบิกจายงบประมาณ เพื่อใหไดตามเปาหมาย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม
2561 หากใชไมหมดหรือไมทันจะมีการเรียกเงินคืน

5/1.4 เรื่องแจงจากโรงพยาบาล...

-๕1.4 เรื่องแจงจากโรงพยาบาล
- สืบเนื่องจากคณะกรรมการรานคาสวัสดิการชุดเดิม ประธานไดลาออกจาการาชการ และ
คณะกรรมการบางทานไดเกษียณอายุราชการ จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม โดยจะขอแตงตั้ง พญ.สุกัญญา
กราบไกรแกว ขึ้นเปนประธานคณะกรรมการรานคาสวัสดิการ สวนคณะกรรมการทานอื่นๆ ยังคงไวเชนเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561)
มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 การตั้งชื่อโรงพยาบาลหนองคาย 2 (นพ.วุฒิศักดิ์ อารียวัฒนานนท)
- สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการตั้งชื่อโรงพยาบาลหนองคาย 2 : ยังคงใชชื่อโรงพยาบาล
หนองคาย 2 เชนเดิม เพื่อใหสะดวกตอการเรียก และผูมารับบริการทราบวาเปนโรงพยาบาล แตจะมีการเพิ่มเติมเรื่อง
การประชาสัมพันธการใหบริการ โดยการจัดทําปายไฟหนาโรงพยาบาลและปายไฟประตูทางเขาโรงพยาบาล
ที่ประชุม รับทราบ
3.2 ปายหนาโรงพยาบาลหนองคาย 2 (นายรังสรรค ไชยปญญา)
- ดวยมีผูมารับบริการเกิดความเขาใจผิด เรื่องการมารับบริการที่โรงพยาบาลหนองคาย 2 นอก
เวลาราชการ จึงไดมีการทําปายไฟ เพื่อใหผูมารับบริการทราบถึงเวลาเปด -ปดที่ชัดเจน โดยจะทําการปดปายไฟ
ดานหนาประตูทางเขา และปายขวางดานหนาโรงพยาบาลใหมองเห็นในระยะไกล ขอความเดียวกันคือ “ใหบริการ
เฉพาะในเวลาราชการเทานั้น กรณีฉุกเฉินและนอกเวลาราชการ เชิญที่โรงพยาบาลหนองคาย” ใชพื้นสีน้ําเงิน
ตัวหนังสือสีขาว และกําหนดเวลาเปด-ปดประตูทางเขาโรงพยาบาล
ที่ประชุม รับทราบ
3.3 จิตอาสา (พญ.ฤดีมน สกุลคู)
-จากเดิมจะมีโครงการสรรหาเจาหนาที่เพื่อประจําจุดใหบริการโอพีดี ดวยจากเดิมจิตอาสาจะมี
ไมครบ 5 วันทําการ ขณะนี้อยูขั้นตอนการสรรหาเจาหนาที่ประจําจุด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 เรื่องแจงจากทีมนําเฉพาะดาน
4.1.1 นายพิสิฐ อินทรวงษโชติ รองผูอํานวยการดานการแพทย
4.1.1.1 ตรวจราชการรอบ 2
- ขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ/ผูชวยผูอํานวยการ/ผช.หนก.พยาบาล/หัวหนา
งาน/หัวหนาตึก ประธาน/เลขาฯ Service plan และผูเกี่ยวของ เขารวมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี
ปกติรอบที่ 2/2561 ระหวางวันที่ 18-20 กรกฎาคม 08.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย ดังนี้
วันที่ 18 ก.ค.61
08.30-12.00 น.

1. เยี่ยมเสริมพลัง กก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
-กก.พชอ.และผูเกี่ยวของ
-หองประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4
2. สาขา RDU
-ประธาน/เลขา Service Planและผูเกี่ยวของ
-หองประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4

หมายเหตุ
ชุดสุภาพปกติ

6/3.ควบคุมภายใน…

-๖-

13.00-16.30 น.

วันที่ 19 ก.ค.61
08.30-12.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-16.30 น.

วันที่ 20 ก.ค.61
06.30 น.
08.30-12.00 น.

3. ควบคุมภายใน
-คณะกรรมการควบคุมภายใน
-หองประชุมกาญจนวสิต ชั้น 3
4. คณะ 2 สาขาการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 11 สาขา
(กรมการแพทย)
-ประธาน/เลขา Service Planและผูเกี่ยวของ
-หองประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4
ทีม ๑ ผูตรวจราชการ และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.โพนพิสัย
ทีม ๒ สาธารณสุขนิเทศก และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.ทาบอ
พิธีเปดงานมหกรรม 100 ป การสาธารณสุขไทย จังหวัดหนองคาย
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
รับฟงการนําเสนอ ผลการดําเนินงานในภาพรวม จังหวัดหนองคาย
-คณะกรรมการบริหารฯ/ผูชวยผูอํานวยการ/ผช.หนก.พยาบาล/หัวหนา
งาน/หัวหนาตึก/ประธาน/เลขาฯ Service plan
และผูเกี่ยวของ
-หองประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย

หมายเหตุ
เสื้อสีเหลืองคุณธรรม/
เหลืองสกอต/
หากไมมีใหใสเสื้อตาม
วิชาชีพ

ทีมคณะตรวจสรุป
เสื้อสีเหลือง/
-คณะตรวจทุกทีม
สายวิชาชีพใหใส
-หองประชุมอรัญญา สุจนิล
เครื่องแบบ วิชาชีพ
รับฟงสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
-คณะกรรมการบริหารฯ/ผูชวยผูอํานวยการ/ผช.หนก.พยาบาล/หัวหนา
งาน/หัวหนาตึก/ประธาน/เลขาฯ Service plan และผูเกี่ยวของ
-หองประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 รพ.หนองคาย
4.1.1.2 รายงานแผนเงินบํารุง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2561) ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ2561

ลําดับ รายการดานรายรับ

แผนเงินบํารุง
ป 2561

1

รายรับเงินสด

89,000,000.00

2

รายรับเงินเบิกตนสังกัด/
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ

159,000,000.00

-

159,000,000.00

3

รายรับกองทุนประกันสังคม

66,400,000.00

-

66,400,000.00

4

รายไดอื่นๆ

33,000,000.00

5

รายรับจัดสรรเงินกองทุน
271,600,000.00
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
(UC)

รวมรายรับทั้งสิ้น

619,000,000.00

ปรับแผน
1/2561
(เพิ่ม - ลด)
-

แผนเงินบํารุง
(ปรับปรุง)
ครั้งที่ 1/2561
89,000,000.00

ปรับแผน
2/2561
(เพิ่ม - ลด)

รายรับ (เงินสด)

คิดเปน

-

แผนเงินบํารุง
(ปรับปรุง)
ครั้งที่ 2/2561
89,000,000.00

(ต.ค.60-มิ.ย.61)
68,226,620.31

(รอยละ)
76.66

-

159,000,000.00

117,847,374.89

74.12

-11,000,000.00 55,400,000.00

33,505,075.53

50.46

- 33,000,000.00

-3,000,000.00

30,000,000.00

22,603,179.89

68.49

-

271,600,000.00

-1,500,000.00

270,100,000.00

211,484,754.39

77.87

-

619,000,000.00

-15,500,000.00

603,500,000.00

453,667,005.01

73.29

7/ลําดับ…

-๗ลําดับ รายการดานรายจาย

แผนเงินบํารุง
ป 2561
60,403,000.00

ปรับแผน
1/2561
(เพิ่ม - ลด)

-

แผนเงินบํารุง
(ปรับปรุง)
ครั้งที่ 1/2561
60,403,000.00

ปรับแผน
2/2561
(เพิ่ม - ลด)

-

แผนเงินบํารุง
(ปรับปรุง)
ครั้งที่ 2/2561
60,403,000.00

109,335,000.00

7,000,000.00

116,335,000.00

69,950,000.00

1,852,000.00

71,802,000.00

289,274,000.00 -200,000.00

289,074,000.00

1

เงินรายจาย (คาจาง)

2

คาตอบแทน

3

คาใชสอย

4

คาวัสดุ

5

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

31,030,000.00 -8,700,000.00

22,330,000.00

6

คาสาธารณูปโภค

20,615,000.00

-

20,615,000.00

-

7

เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือขาย

25,220,000.00

-

25,220,000.00

8

งบกลาง

5,000,000.00 17,000,000.00

22,000,000.00

116,335,000.00 -7,000,000.00
69,950,000.00

-

323,274,000.00 -34,000,000.00

720,000.00

รายจาย (เงินสด) คิดเปน
(ต.ค.60-มิ.ย.61) (รอยละ)
39,981,966.86 66.19
65,297,474.01 59.72
41,323,896.33

59.08

187,564,748.27 64.84
23,050,000.00 11,783,750.50 52.77
20,615,000.00

12,968,403.24

-

25,220,000.00

19,298,702.90

-12,000,000.00

10,000,000.00

รวมรายจายทั้งสิ้น

651,827,000.00 -32,700,000.00 619,127,000.00 -2,628,000.00

616,499,000.00

378,218,942.11 61.09

สรุป รายรับ (สูงกวาหรือต่ํากวา)
รายจาย

-32,827,000.00

-12,999,000.00

75,448,062.90

-127,000.00

62.91
76.52

-

-รายรับ การปรับแผนเงินบํารุงครั้งที่ 2 จํานวน 603 ลานบาท รายจาย จํานวน 616 ลานบาท
ไตรมาสที่ 3 รับมาที่ 70 % ภาพรวมเปนไปตามเปาหมาย
-รายจาย จํานวน 616 ลานบาท อยูที่ 61.09% หากดูยอดเงินจะมีความแตกตาง 378 ลานบาท
-หมวดรายรั บ ทั้ง 5 หมวด รับจํานวน 453 ลานบาท มีส วนของ OPD ไตรมาสที่ 4 บางสวน
ประมาณ 10 ลานบาท จะเหลือรายรับจริง 444 ลานบาท รายจายจริง 378 ลานบาท ยังคางจาย P4P อยู 3 ไตรมาส
จํานวน 24 ลานบาท+สิ่งกอสราง รายจายจริง 407 ลานบาท
-ทุกหมวดยังเปนไปตามแผน โอกาสเพิ่มรายรับ คือ หองพิเศษ
4.1.1.3 การจัดทําแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2562
สรุปผลการดําเนินงานแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลหนองคาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายรับ(สูงกวา)รายจาย
75,448,062.90
บวก
เงินบํารุงคงเหลือ ยกมา 30 ก.ย. 2560 159,010,283.18
เงินบํารุงคงเหลือ ยกไป
234,458,346.08
สินคาคงเหลือ ณ 31 พ.ค. 2561
เจาหนี้ ณ 31 พ.ค. 2561

27,099,330.81
86,817,920.38

นพ.พิสิฐ อินทรวงษโชติ รองผูอํานวยการดานการแพทย - ขอใหผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของทุกหนวยงาน จัดทําขอมูล
ประมาณการดานรายรับ และรายจาย เพื่อจัดทําแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
สงขอมูลที่งานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อประชุมคณะกรรมการ CFO และผูเกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลหนองคาย ป 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดไดที่ คุณ
สุเนตรา สุภาแสน โทร.664
4.1.1.4 ขอเชิ ญคณะกรรมการบริ หารฯ/ผู ช วยผู อํานวยการ/ผช.หน.ก.พยาบาล/หั วหน างาน/
หัวหนาตึก รวมตอนรับคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 8 อุดรธานี วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม
2561 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หองประชุม ชื่น ระวิวรรณ
8/4.1.1.5 ขอเชิญเจาหนาที.่ ..…

-๘4.1.1.5 ขอเชิญเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคาย และผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการ มหกรรม
คุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอง
ประชุมชื่น ระวิวรรณ
4.1.1.6 กําหนดการประเมิน Cup เมือง (ผลงานสาธารณสุขระดับอําเภอ) รอบที่ 2/2561 วัน
ศุกรที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. โรงพยาบาลหนองคาย สง File งานใหผูรับผิดชอบโดยตรง และ
สงผลงานกลับที่ พรส. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
4.1.1.7 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ/ผูชวยผูอํานวยการ/ผช.หนก.พยาบาล/หัวหนางาน/
หัวหนาตึกประธาน/เลขาฯ PCT และผูเกี่ยวของ รวมประชุมรับการเยี่ยมใหคําปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมขอรับรอง
DCS:HIV/STI การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย วันที่ 17-19
กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 นายอุเทน จันบุตรดี รองผูอํานวยการฝายบริหาร แจงเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
4.1.2.1 รายงานคาสาธารณูปโภค ประจําเดือน มิถุนายน 2561
รายละเอียดคาไฟฟา เปรียบเทียบปงบประมาณ 2560 – 2561 โรงพยาบาลหนองคาย
พ.ค.2560
มิ.ย.2560
รวม
รอยละ
1293304.13 1,367,273.45 1,512,832.43 7,724,875.50 47.83
เม.ย.2561
พ.ค. 2561
มิ.ย. 2561
รวม
รอยละ
ปงบประมาณ 2561
1,373,493.85 1,443,082.61 1,443,082.61 9,200,643.92 56.97
ปงบประมาณ 2560

เม.ย.2560

รายละเอียดคาน้ําประปา เปรียบเทียบปงบประมาณ 2560 – 2561 โรงพยาบาลหนองคาย
เม.ย.2560
พ.ค. 2560
มิ.ย.2560
รวม
รอยละ
ปงบประมาณ 2560
253866.98 227,998.76 229,695.56 1,857,969.48 55.88
เม.ย.2561
พ.ค.2561
มิ.ย.2561
รวม
รอยละ
ปงบประมาณ 2561
209943.85 129,544.36 226,354.01 1,782,250.54 53.60
- คาน้ําประปา และคาไฟฟา - ในการใชงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ยังอยูในเกณฑ
4.1.2.2 การเรงรัดการใชจายงบประมาณ/ความกาวหนางบลงทุน สิ่งกอสราง ปงบประมาณ
2561 โรงพยาบาลหนองคาย
1) การเรงรัดเบิกจาย ปงบประมาณ 2561 : ไดทําการเบิกจายงบครุภัณฑไปทั้งหมดแลว
สวนงบผูกพันกอสรางอาคาร 10 ชั้น ปงบประมาณ 2561 ยังไมไดทําการเบิก ขณะนี้ยังเบิกงบประมาณของป 2560
เนื่องจากผูรับจางทํางานลาชากวาเปาหมายกําหนด
2) งานซอมแซมปรับปรุง โดยใชเงินบํารุง ดังนี้
2.1) งานซอมแซมหองพิเศษ อาคาร 60 เตียง ชั้น 1,2,3 - งบประมาณในการ
ดําเนินการ : 1,680,000 บาท (งบลงทุน) : อยูในขั้นตอนการนัดตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดทาย)
2.2) งานปรับปรุงโครงหลังคา ตึก OPD และ แฟลต 100 ยูนิต - งบประมาณในการ
ดําเนินการ : 592,000 บาท (งบลงทุน) : ดําเนินการแลวเสร็จ (ตรวจรับงานแลว)
2.3) งานปรับปรุงหองทันตกรรม - งบประมาณในการดําเนินการ : 415,000 บาท
(งบลงทุน) : ดําเนินการแลวเสร็จ (ตรวจรับงานแลว)
2.4) งานปรับปรุงกอสรางโรงพักขยะ - งบประมาณในการดําเนินการ : 500,000 บาท
(งบลงทุน) : อยูในขั้นตอนการตกลงราคาจางเหมา
2.5) งานปรับปรุงหองน้ํา OPD ชั้น 1 ศัลยกรรมชาย และศัลยกรรมหญิง - งบประมาณ
ในการดําเนินการ : 125,000 บาท (เงินบํารุง) : อยูในขั้นตอน ดําเนินการกอสราง (สวนใหญดําเนินการเสร็จแลวเหลือ
เปนบางสวน)
9/2.6) งานปรับปรุง...

-๙2.6) งานปรับปรุงที่จอดรถ หนาหนวยงานโภชนาการ - งบประมาณในการดําเนินการ :
21,000 บาท (เงินบํารุง) : ดําเนินการแลวเสร็จ (ตรวจรับงานแลว)
2.7) งานเทพื้น จัดทําสวนหิน และ ทําบันไดทางลง -งบประมาณในการดําเนินการ :
52,000 บาท (เงินบํารุง) : อยูในขั้นตอน กําลังดําเนินการกอสราง (สวนใหญดําเนินการเสร็จแลวเหลือเปนบางสวน)
2.8) งานขยายพื้นสําหรับเข็นคนปวย และตอเติมหลังคาบริเวณดานขางอาคาร OPD งบประมาณในการดําเนินการ : 185,000 บาท (เงินบํารุง) : อยูในขั้นตอน กําลังดําเนินการกอสราง
2.9) งานบันไดทางลงอาคาร 114 เตียง - งบประมาณในการดําเนินการ : 12,000
บาท (เงินบํารุง) : อยูในขั้นตอน กําลังดําเนินงาน (รอผูรับจางเขาหนางาน)
4.1.2.3 ENV Round เดือน มิถุนายน 2561
- ENV Round ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
1.นพ.สุรกิจ ยศพล 2.นายอุเทน จันบุตรดี 3. นายรังสรรค ไชยปญญา 4.นางสาวศิวิไลซ ศรีวิเศษ 5.สุบิน โสภาเวช
6.นายสัญญา พิมพเสริฐ 7.นายเกรียงศักดิ์ พาติกบุตร 8.นายพชร เพ็ชรยิ้ม 9.นายศุภชัย สิมมาหลวง ไดสํารวจจุดที่ยังไม
มีการติดตั้งกลอง CCTV และระบบไฟฟาแสงสวางที่ยังเปนจุดเสี่ยง
ขอมูลกลอง CCTV
1. กลองสวนกลาง (IM) รพ.นค จํานวน 74 ตัว ดังนี้
ITC = 4 ตัว, 114 เตียง 13 ตัว, อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ตัว, บานพัก 11 ตัว,
รปภ. 4 ตัว, อาคาร 60 เตียง 15 ตัว, อาคารเมตตา 6 ตัว, ตึกเด็ก 3 ตัว , OPD ขั้น1 จํานวน 9 ตัว, คลังยา 2 ตัว,
ICU1 4 ตัว, ICU2 4 ตัว, ER 7 ตัว, คลังยา 5 ตัว, เด็ก 1 3 ตัว, นรีวชกรรม 5 ตัว, x-Ray 4 ตัว, ตึกหลวงปูขาว
16 ตัว หนองคาย 2 หนา นค. 2 1 ตัว,หนาอาคารพินิจ 1 ตัว, สนามบาส 1 ตัว, ทองยา 1 ตัว, ตรวจ GP 1 ตัว,
ทางเดินหองยา 1 ตัว, ตึกพินิจ ชั้น1 1 ตัว, แพทยแผนไทย(ติดเอง) 3 ตัว, แฟลตพัก จนท. 8 ตัว
ไดมีการสํารวจและติดตั้งเพิ่มเติมดังนี้

10/7. คลังพัสดุ...

-๑๐-

4.1.2.4 งานควบคุมภายใน ความคืบหนา
- การใหความรู ดานงานควบคุมภายใน
1. ในวันที่ 3-4 เมษายน 2561 มีการจัดอบรมโดย อาจารยเยาวพา ภัทรธีรนนท มาให
ความรูดานงานควบคุมภายใน
2. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) การเขียนรายงานควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 21,22,25,26 และ 29 มิถุนายน 2561
- การสงงาน ขอความรวมมือใหสงรายงานที่แกไขประจําปงบประมาณ 2561
สงภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดังตอไปนี้
1. แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) รอบ 6
เดือน
2. Flow Chart กระบวนการงานที่นํามาระบุใน ปย.2
3. แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในหนวยงาน
ยอยของงวดกอน (แบบติดตาม ปย.2) ติดตาม ปย.2 (ก.ย.60)
- เกณฑการใหคะแนน ที่มีผลตอ Ranking แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สงครบถวนและทันเวลา 30 %
1.1 สงครบและทันเวลาภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได 3 คะแนน
1.2 สงครบแตสงภายหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
(17-23 ก.ค.61) ได 2 คะแนน
1.3 สงครบแตสงภายหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เปนระยะเวลา 2 สัปดาห
(24-30 ก.ค.61) ได 3 คะแนน
1.4 สงเกินเวลา (หลัง 30 ก.ค. 61) ได 0 คะแนน
2. คุณภาพของรายงาน 70 %
2.1 ความถูกตองตามแบบฟอรม (มี 3 แบบฟอรม คือ Flow chart, แบบ ปย. 2,
แบบติดตาม ปย. 2)
2.1.1 ความถูกตอง > 75 % ได 3 คะแนน
2.1.2 ความถูกตอง 51 – 74 % ได 2 คะแนน
2.1.3 ความถูกตอง <50 % ได 1 คะแนน
11/2.2 ความสอดคลอง...

-๑๑2.2 ความสอดคลองของ Flowchart กับ ปย.2
- Flowchart สามารถทําใหมองเห็นกระบวนการที่ชัดเจน
- ความครบถวนของการนํากระบวนการที่สําคัญมาจัดทํา ปย.2
2.2.1 ความถูกตอง > 75 % ได 3 คะแนน
2.2.2 ความถูกตอง 51 – 74 % ได 2 คะแนน
2.2.3 ความถูกตอง <50 % ได 1 คะแนน
2.3 ความสอดคลองของเนื้อหาในแตละชองของรายงาน ปย.2
- มีกระบวนการแกปญหาในชองที่ 5 แบบสรางสรรค (Creative)
2.3.1 ความถูกตอง >75 % ได 3 คะแนน
2.3.2 ความถูกตอง 51 – 74 % ได 2 คะแนน
2.3.3 ความถูกตอง <50 % ได 1 คะแนน
2.4 ความสอดคลองและถูกตองของเนื้อหา ในแบบติดตาม ปย.2
- การประเมินผลและติดตามพรอมทั้งขอเสนอแนะกระบวนการแกปญหา
นั้น ๆ (PDCA)
2.4.1 ความถูกตอง >75 % ได 3 คะแนน
2.4.2 ความถูกตอง 51 – 74 % ได 2 คะแนน
2.4.3 ความถูกตอง <50 % ได 1 คะแนน
4.1.2.5 ความกาวหนาการพัฒนาระบบบริหารผา (นําเสนอโดยนายสมศักดิ์ ชัยจันทร)
ปญหาที่พบ
1. ผาไมเพียงพอกับการใชงาน
2. มีการขอจัดซื้อผาเพิ่มระหวางป
สาเหตุ
1. ผาผานเขาสูระบบไมเพียงพอ “การจัดสรรแตละปเหมาะสมหรือไม”
2. ไมมีระบบ Stock ผาในหนวยบริการและการบริหารจัดการผาในหนวยรับบริการยัง
ไมชัดเจน บางหนวยงาน stock ผามากเกินความจําเปน มีการใชผาผิดประเภท
3. สัดสวนน้ําหนักผาระหวางผาเปอนกอนซักตอผาสะอาดที่ผานการซัก Outsource
เหมาะสมหรือไม ผาชํารุด สูญหายไมทราบจํานวน และสาเหตุ
ทบทวนระบบ
1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบผาประจําป 2561
2. ทบทวนแนวทางการบริหารผา
- วิเคราะหขอมูล
- จัดทําแนวทางการเบิกจายผา
- บันทึกขอมูล
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผา
1. ผาหองพิเศษ สงซักที่หนวยซักฟอกรพ.
2. สุมตรวจสอบปริมาณผา Stock ทุกหนวยงานทุกเดือน
3. รวบรวมปญหาจากหนางาน
4. วิเคราะหขอมูลหาแนวทางการแกไข
5. ปรับเปลี่ยนความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
6. มีการนําผาชํารุดมา Reuse เปนผาประเภทอื่น
7. ทําขอตกลงกับ out source
ขอเสนอ/ขอความรวมมือ
1. หัวหนาตึก/หัวหนางานควบคุมกํากับการเบิกจาย
2. เบิกผาทุกชนิดเพื่อหมุนเวียนใชภายใน 24 ชั่วโมง
12/3. ใชผาใหถูกประเภท…

-๑๒3. ใชผาใหถูกประเภท
4. หากผาชํารุด/เกาไมสามารถใชงานได ใหสงคืนแผนกซักฟอก หามเอาลงถังผาสงซัก

เพราะเปนการเพิ่มคาใชจาย รพ.
ขอตกลงใหมกับ out source
1. การแยกผาที่ชัดเจน เพื่อลดความซ้ําซอนในการแยกผา
2. กรณีผายางใหแยกซัก ไมเขาเครื่องอบ
3. สงผาครบ ไมมีผาคาง หากมีผาคางตองระบุจํานวนและชนิดที่คางใหชัดเจน
4. มีรายละเอียดผาการสงและรับผาทุกวัน
ผลลัพธภายในระยะเวลา 1 เดือน
1. ผามีความเพียงพอในการใชงานโดยเฉพาะในหนวยงานที่มีภาระงานมาก
2. ความรวมมือจากหนวยงานมากขึ้น (การแยกผา/การใชงาน)
3. การบริหารจัดการผาหองพิเศษระบบใหมชวยใหการจัดการผางายขึ้น
4. เจาหนาที่หนวยซักฟอกทํางานเปนระบบมากขึ้น สามารถบริหารจัดการผาไดดี
โอกาสพัฒนา
1. ใชบริการ Outsource นอยลง
2. ซักผาเองมากขึ้นเนื่องจากทําใหผามีคุณภาพดีกวา/สีไมซีดงาย/ผาไมหาย/ มีผา
สํารองใชงานมากขึ้น
3. สรางงานในพื้นที่ (OT เจาหนาที่)
4. ของบจัดซื้อเครื่องซักผาเพิ่มในปงบประมาณตอไป
5. ใชการบริหารจัดการผาเปนตัวชี้วัดกลางรพ.
ที่ประชุม รับทราบ
ถือปฏิบัติ ดังนี้

4.1.3 นางสาวบัวแกว ศรีจันทรทอง รองผูอํานวยการดานการพยาบาล แจงเรื่องเพื่อทราบและ
4.1.3.1 การขยายบริการของอายุรกรรมรวม

13/ ผลการทบทวน…

-๑๓ผลการทบทวนคนไขมาก
1. อายุรกรรมชาย/อายุรกรรมหญิง ที่มีคนไขมาก อัตราการครองเตียง 140%
2. อายุรกรรมรวม อัตราการครองเตียง 61.22%
จึงไดมีการพัฒนาขยายบริการของอายุรกรรมรวม เพื่อรองรับผูปวยจากอายุรกรรมหญิง/อายุรกรรม
ชาย โดยกลุมการพยาบาลไดเกลีย่ อัตรากําลังใหเจาหนาที่ไปอยูที่อายุรกรรมรวม เพื่อรองรับผูปวย 30 เตียง เคมีบําบัด
8 เตียง ไดจัดเวรเพิ่มขึ้น พยาบาล : ผูชวยเหลือคนไข 3 : 1 ไดเริ่มดําเนินการ 3 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ไดชวยลดภาระงาน
ของอายุรกรรมชาย/อายุรกรรมหญิงได
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 พญ.ฤดีมน สกุลคู รองผูอํานวยการดานการคลัง แจงเรื่อง Unit Cost รายโรค
Base rate UC พ.ค. 2561
BR เขต
6992
เงินเติม 1008
Total 8000
K-BR เขต
5974
เงินเติม 1008
Total 6982
รพ.หนองคาย K= 1.1
6571
เงินเติม 1008
Total 7579
เดือน
Base rate

ต.ค. 60
7418

Base rate รพ.หนองคาย
พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61
6379
7168
7031

ก.พ. 61
7322

มี.ค. 61
6839

เม.ย. 61
7593

พ.ค. 61
7579

Closed Fracture of femur
ตนทุนเฉลี่ย (บาท)
รายรับเฉลี่ย (บาท)
total
86,518
49,127
- DRG
26,424
- instrument
32,222
32,046
- คาผาตัด
8,200
- วิสัญญี
7,540
- คาบริการทางการพยาบาล
5,100
ชนิด
Low vision cataract
Blinding cataract

Cataract (DMIS)
ตนทุน
15,335
16,060
- Lens 3,400
( ทุน 2,545)
- คาผาตัด 10,000

คาผาตัด
3,800
5,000

รายรับ
ภาระงาน
เลนส
1,200
2,800
2,000
2,800

รวม
7,800
9,800

14/ Gallstone …

-๑๔Gallstone with LC
ตนทุน
total
Instrument

31,075
11,200

รายรับ
16,014
-

Stroke
ตนทุน

รายรับ

66,220 (ให rt-PA)
10,122 (ไมให rt-PA)

DRG
11,374
8,505

rt-PA
49,000
-

Total
surfactant

RDS
ตนทุน
192,146
10,700

รายรับ
131,310
-

ตนทุน
total
- DRG
- instrument

AAA
665,076
556,494

รวม
60,374
8,505

รายรับ
610,374
68,390
541,984

ที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 นายวุฒิศักดิ์ อารียวัฒนานนท ผูชวยผูอํานวยการดานบริการดานหนา แจง
ความกาวหนา QM & RM เรื่องการเยี่ยมใหคําปรึกษา DSC:HIV/STI
- ขอเชิญประชุมรับการเยี่ยมใหคําปรึกษา เพื่อเตรียมความพรอมขอรับรอง DSC : HIV/STI
ในระหวางวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
กําหนดการ
17 กรกฎาคม 2561
13.00-16.30 น.
หองประชุมพระปทุมฯ
18 กรกฎาคม 2561
08.00-09.30 น.
หองประชุมชื่น ระวิวรรณ
12.30-16.30 น.
หองประชุมอรัญญาฯ
19 กรกฎาคม 2561
08.00-12.00 น.
หองประชุมพระปทุมฯ
15/รายนาม...

-๑๕-

เพศสัมพันธ

รายนามผูเยี่ยมใหคําปรึกษา วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
1. แพทยหญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล นักวิชาการอิสระ
2. อาจารยสมใจ รัตนมณี นักวิชาการอิสระ
3. อาจารยชลลดา นันทวิสัย ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข
4. อาจารยฐิติรัตน จิรัญญนันท สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง

5. อาจารยกุลลดา พละกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
ผูประสานงาน นางสาวกาญจนา ฟกทองคํา สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โทร 098 268 1848 Line ID = iamkankadoop E-mail : dsc.hiv.sti@gmail.com ใหเตรียม
1. OPD Card ผูปวย STI จํานวน 3 ราย และ หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อซิฟล ิส จํานวน
3 ราย และทารกที่คลอดจากแมซิฟลิส
2. Case OPD และแฟมประจําตัวผูปวยของคลินิก ARV
2.1 OPD Card และแฟมประจําตัวผูปวยของคลินิก ARV โดยเลือกผูปวยรายใหม
ที่เริ่มยามากกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3 ราย
2.2 Case มีปญหา อยางละ 1-2 case ไดแก
2.2.1 Case ที่ Loss Follow up
2.2.2 Case ที่ VL ไมลดลง
2.2.3 Case เสียชีวิต
2.2.4 Case ที่มีผลเลือดตาง
2.2.5 Case ที่ไมเปดเผยผลเลือด
2.2.6 Case ที่มีเชื้อดื้อยา
2.2.7 Case เด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป
2.2.8 Case วัยรุน
2.2.9 Case ที่มี Hepatitis รวมดวย
2.2.10 Case ที่มี TB รวมดวย
2.3 Case หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต ANC มาคลอด และการติดตามหลัง
คลอด
2.3.1 Case หญิงตั้งครรภที่มีผลเลือดตางกับคู หรือสามี (OPD ANC)
2.3.2 Case คูแมลูก ที่ลูกคลอดจากแมติดเชื้อ ขอดู OPD Case ทั้งของแม
และของลูก
2.4 ตัวอยางเจาหนาที่ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
- รายงานอุบัติการณเข็มทิ่มตํา
- มาตรฐาน/แนวทางในการดูแลบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุทางการแพทยเพื่อ
ปองกันไมใหบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อ
3. Case ที่ Admit ดวยการติดเชื้อ OI หรือเจ็บปวยดวยโรคอื่น ๆ ผูเยี่ยมผูปวยใน
3.1 HIV ที่ Admit ดวย OI 1-2 cases
3.2 PMTCT หญิงตั้งครรภที่ไมไดฝากครรภมาคลอด (No ANC)
3.3 ผูปวยศัลยกรรม และ Orthopedic จํานวน 4 cases
4. เอกสารตามที่ รพ.แจงในสวนแรกของ Organization Profile เชน
- CPG
- SOP
- คําสั่งแตงตั้ง
- บันทึกการประชุม
กําหนดการเยี่ยมใหคําปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมขอรับรอง DSC : HIV/STI โรงพยาบาล
หนองคาย วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561
16/ตาราง...

-๑๖-

ที่ประชุม รับทราบ

17/4.1.6 นพ.ฉัตรชัย …

-๑๗4.1.6 นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน แจงเรื่องการดําเนินงานของศูนยรับบริจาคอวัยวะ
โครงสรางกลุมงาน โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป

หมายเหตุ สําหรับโรงพยาบาลที่มีความพรอม และภาระงานที่เหมาะสม อาจแยกเปน 2 งาน/ศูนย ไดแก งาน/ศูนย
การดําเนินงาน
- เปดศูนยรับบริจาคอวัยวะ 15 พฤศจิกายน 2557
- ศูนยฯ ตั้งอยูที่ งานผูปวยหนัก 1 โรงพยาบาลหนองคาย
- โครงสรางของศูนย ตามคําสั่งกระทรวง เลขที่ สธ 0228.07.3/10450
- คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ
ขอมูลพื้นฐาน 2558-2561
ขอมูล
เปา
2558
2559
2560 2561(8)
Hospital Death (ราย)
514
513
517
313
เปาหมาย (eye donor)
>5%
25.7
25.65
24.85
15.65
ผูบริจาคที่ไดอวัยวะ (ราย)
3
3
2
2
จํานวนกระจกตาที่ไดรับ
6 eyes
1 eye
2 eyes
1 eye
ขอมูล
Hospital Death (ราย)
Trauma death (ราย)
เปาหมาย (ราย)
ผูบริจาคที่ไดอวัยวะ (ราย)
จํานวนอวัยวะที่ไดรับ

เปา
0.7 %

2558
514
46
3.5
3
5

2559
513
63
3.5
3
5

แนวทางเชิงรุก
1. ชี้แจงขอกําหนดในการบริจาคอวัยวะ
- อายุไมเกิน 60 ป
- เสียชีวิตจากภาวะสมองตายดวยสาเหตุตาง ๆ
- ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
- ไมเปนโรคเรื้อรัง เชน DM, HT, CKD, Cirrhosis

2560
517
41
3.6
2
4

2561(8)
313
17
2.1
2
2

18/- อวัยวะที.่ ..

-๑๘- อวัยวะที่จะนําไปปลูกถายตองทํางานไดดี
2. Hot Line : ศูนยบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย หอผูปวยหนัก 1
กระบวนการปฏิบัติงาน
- การประชาสัมพันธฯ : ออกหนวยรับบริจาคทุกสัปดาห รวมกับธนาคารเลือดและสํานักงาน
เหลากาชาด(เชิงรุก) โดยพยาบาลของงาน ICU1
- การขอรับบริจาคอวัยวะ : ในหอผูปวยตางๆ การเจรจาขอบริจาค
- การดูแลผูบริจาค : ให พรอมรับการผาตัด เพื่อนําไปปลูกถาย, ดูแลทีมที่มาผาตัด
- การดูแลญาติ/การนําสงราง : ทีมรวมแสดงความขอบคุณ(ทางรพ. และสํานักงานเหลา
กาชาด) การนํารางสงกลับหรือไปฌาปนกิจ
การขอรับบริจาคอวัยวะ
- การเจรจาขอบริจาค : แพทยเจาของไขแจงอาการผูปวย , ทีมพยาบาลผาน การฝกทักษะ
(4), ญาติลงนามบริจาค
- การวินิจฉัยสมองตาย : ประกาศแพทยสภาที่ 7/2554
ขอ 3. การวินิจฉัยสมองตายใหทําไดในสภาวะและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ผูปวยตองไมรูสึกตัวและไมหายใจโดยมีขอวินิจฉัยถึงสาเหตุ ใหรูแนชัดวาสภาวะ
ของผูปวยนี้ เกิดขึ้นจากการที่สมองเสียหายโดยไมมีหนทางเยียวยาได (irremediable and irreversible structural brain
damage) และ
(2) การไมรูสึกตัวและไมหายใจนี้ไมไดเกิดจาก
1.1. พิษยา (drug intoxication) เชน ยาเสพติด ยานอนหลับ ยาคลายกลามเนื้อ
สารพิษ ที่ มีผลใหกลามเนื้อไมทํางาน
1.2. ภาวะอุณหภูมิในรางกายต่ํารุนแรง (นอยกวา 32 องศาเซลเซียส)
1.3. ภาวะผิดปกติของระบบตอมไรทอและเมตาโบลิก (endocrine and
metabolic disturbances)
1.4. ภาวะช็อก (shock) ยกเวนที่เกิด จากการสูญ เสียหนาที่ของระบบประสาทที่
ควบคุมการเตนของหัวใจและการหดตัวของหลอดเลือด (neurogenic shock)
การขอรับบริจาคอวัยวะ : การวินิจฉัยสมองตาย
ขอ 4 ผูปวยอยูในสภาวะครบตามเงื่อนไขขอ 3 แลว การวินิจฉัยสมองตาย ใหตรวจตาม
เกณฑ ดังนี้
4.1 ตรวจไมพบการเคลื่อนไหวใด ๆ ไดเอง ยกเวนการเคลื่อนไหวที่เกิดจากรีเฟลกซ
ของไขสันหลัง (spinal reflex)
4.2 ตรวจไมพบรีเฟลกซของกานสมอง (absence of brainstem reflexes) ตอไปนี้
ทั้งหมด ยกเวนในสวนที่มีขอจํากัด ไมสามารถตรวจได
ก. รีเฟลกซของรูมานตาตอแสง (pupillary light reflex)
ข. รีเฟลกซของกระจกตา(corneal reflex)
ค. การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อใบหนาและลูกตา ( motor response within
the cranial nerve distribution)
ง. เวสติบูโลออกคลารรีเฟลกซ (vestibule -ocular reflex)
จ. ออกคูโลเซฟาลิกรีเฟลกซ ( oculocephalic reflex)
ฉ. รีเฟลกซของการกลืนและการไอ(gag and cough reflexes)
ขอ 7 วิธีปฏิบัติในการวินิจฉัยสมองตาย
1. การวินิจฉัยสมองตายใหกระทําโดย องคคณะของแพทยไมนอยกวา 3 คน และ
ตองไมประกอบดวยแพทยผูทําการผาตัดปลูกถายอวัยวะรายนั้น
2. แพทยผูดูแลผูปวยสมองตายที่อยูในขายเปนผูบริจาคอวัยวะควรดําเนินการตรวจ
วินิจฉัยสมองตายโดยไมชักชา และแจงใหญาติของผูปวยทราบ เมื่อผูปวยอยูในเกณฑที่จะทดสอบการไมหายใจ เพื่อเตรียม
ความพรอมของญาติ
19/3. ผูอํานวยการ…

-๑๙3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูไดรับมอบหมาย จะตองรวมเปนผูรับรองการ
วินิจฉัยสมองตาย และเปนผูลงนามรับรองการตาย
4. แพทยควรใหการดูแลผูปวยตามแนวทางการดูแลผูปวยที่อยูในเกณฑบริจาค
อวัยวะไดของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยตอไป ในระหวางที่ทีมผูประสานงานการปลูกถายอวัยวะดําเนินการใหมี
การบริจาคอวัยวะ การใหการรักษาใดๆภายหลังการรับรอง การตายโดยเกณฑสมองตาย คือการดูแลเพื่อรักษาอวัยวะให
สามารถนําไปปลูกถายได
หนาที่ความรับผิดชอบ
ตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบ
1.พยาบาลหอผูปวยหนักและพยาบาล
หอผูปวย ที่เกี่ยวของ

1.แจงพยาบาลประสานงานการปลูกถายอวัยวะ ( Transplant coordinator )
หากมีผูปวยที่มีภาวะสมองตาย
2.รวมดูแลผูปวยรวมกับทีมเจาของไข
3.ทําการขอบริจาคอวัยวะรวมกับทีมพยาบาลประสานงานการปลูกถายอวัยวะ
และแพทยเจาของไข
4.ดูแลประคับประคองจิตใจของญาติผูปวย

2.แพทยเจาของไข

1.เปนผูที่ทําหนาที่ประเมินและรักษาผูปวย
2.แจงอาการผูปวยแกญาติเปนระยะ อยางสม่ําเสมอ
3.รวมเปนแพทยที่ทําการวินิจฉัยสมองตาย
4.เจรจาขอบริจาคอวัยวะ
1.ทําหนาที่เจรจาขอบริจาคอวัยวะ การ approach ญาติ
2.รวมในการดูแลผูบริจาคอวัยวะสมองตาย
3.ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
ในเรื่องการบริจาคอวัยวะและการปลูกถายอวัยวะ
4.ดูแลญาติตั้งแตไดรับแจงจนเสร็จสิ้นกระบวนการบริจาคอวัยวะและนําศพ
กลับไปบําเพ็ญกุศลที่วัด

3.พยาบาลประสานงานการปลูกถาย
อวัยวะ(Transplant coordinator)

4.หัวหนาพยาบาลหอผูปวยหนักและหอ 1.เปนผูนําเจาหนาที่ในหอผูปวยในการสรางความตระหนักเรื่องการแจงเมื่อมี
ผูปวยที่เกี่ยวของ
ผูปวยสมองตายและการ monitor ผูบริจาคอวัยวะสมองตายในหอผูปวย
2.รวมวางแผนการทํางานของคณะทํางานสงเสริมการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูก
ถายอวัยวะ
3.นํานโยบายและแผนการทํางานตาง ๆ ลงสูผูปฏิบัติในหนวยงาน
4.สรุปประเด็นปญหาในหนวยงานเพื่อนําเสนอหาแนวทางการแกไข
5.Brain death monitoring

ที่ประชุม รับทราบ
หนองคาย

การขอความรวมมือ
- แจงศูนยรับบริจาคฯ กรณี
1. ผูปวยอุบัติเหตุที่ GCS <3
2. ผูปวยอื่นๆ ที่เสียชีวิต (ยกเวนผูปวยติดเชื้อ, มะเร็ง)

4.1.7 นายศุภากร แสนทําพล รายงานความกาวหนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

- สถิติขอมูลพื้นฐานโรงพยาบาลหนองคาย จะวางไวที่ .55 อัพเดตลาสุด 8 เดือน ขอมูล
ประกอบดวย 10 อันดับโรคตางๆ, Refer in, Refer out, 10 โรคเสียชีวิต, สถิติผูปวยนอก, อัตราครองเตียง
- การนํารองใชงานระบบคิวออนไลน ไดพัฒนาระยะหนึ่ง จะเริ่มใชวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
20/- การ Update…

-๒๐- การ Update Paperless OPD
- เวชระเบียน scan opd แลวเสร็จ สิงหาคม 2561
- ทดสอบใชระบบ Paperless opd กันยายน 2561
- เริ่มใชระบบ Paperless opd ตุลาคม 2561
- HA Smart Hospital ซึ่งไอทีประเมินที่เหมือนกับ HA ทุกประการ ขณะนี้มี 2
โรงพยาบาลทีผ่ านการปะเมิน ไดแก โรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
มติที่ประชุม รับทราบ

2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

5.2 เรื่องแจงจากกลุมงาน /ฝาย/งาน
5.2.1 นายฌานปกรณ มาลาศรี รายงานสถานการณการเงินการคลังประจําเดือนมิถุนายน
รายการ
งบบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง
คา
สาธารณูปโภค
เงินสนับสนุน
รพ.สต.
งบกลาง
รวมรายจาย

รายรับ
ต.ค.60-มิ.ย.61
60,403,000 39,981,966.86 66.19
116,335,000 65,297,474.01 56.13
7,1802,000 41,323,896.33 57.55
289,074,000 187,525,748.27 64.87
23,050,000 11,822,750.5
51.29

มติที่ประชุม รับทราบ

ป 2559
32124841.3
54536429.06
28421621.6
196797407.35
12289570

20,615,000

12,968,403.24

62.91 12871448.52

14010722.24

25,220,000

19,298,702.9

76.52 27159630.82

31728780.83

10,000,000
616,499,000 378,218,942.11 61.35 390,897,649.61 369,909,372.38

ยอดยกมาจากปกอน
รวมรายรับ ตค.60-มิย.61
รวมรายจาย ตค.60-มิย.61
รายรับสูง(ต่ํา)กวารายจาย
เงินบํารุงคงเหลือ ยกไป
งบลงทุน
เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ
วัสดุคงคลัง
เจาหนี้

Quick Ratio ≥ 1
Cerrent Ratio ≥ 1.5
I/E Ratio
≥1

ป 2560
36815153.78
79208184.24
35216005.57
193255888.74
6371337.94

ต.ค.60-มิ.ย.61
159,010,283.18
453,667,005.01
378,218,942.11
75,448,062.90
234,458,346.08
13,291,263.84
221,167,082.24
27,099,330.81
86,817,920

ป 2560
149,902,020.90
445,014,292.36
390,897,649.61
54,116,642.75
204,018,663.65
14,983,230.52
189,035,433.13
31,013,259.99
85,938,297.34

ดัชนี้ชี้วัดสภาพคลองการเงิน
ต.ค.60-มิ.ย.61
ป 2561
2.55
2.20
2.89
2.56
1.20
1.14

ป 2559
121,248,929.64
403,068,081.77
369,909,372.38
33,158,709.39
154,407,639.03
15,952,509.37
138,455,129.66
18,653,725.58
81,511,787.34

1.70
1.93
1.09

ป 2559

21/5.2.2 นายถนอม

-๒๑5.2.2 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหนาฝายการเจาหนาที่ แจงเรื่องการคัดเลือกผูเหมาะสมใน
ตําแหนงหัวหนาพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชีย่ วชาญ)
สืบเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงผลการคัดเลือกผูที่เหมาะสม เพื่อประเมิน
แตงตั้งตําแหนงหัวหนาพยาบาล หรือพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ผูไดรับการคัดเลือก คือ นางสาวบัวแกว ศรีจันทรทอง
ที่ประชุม รับทราบ

รายการ

ยา ED
ยา NED
ยารวม
วชย.
อ็อกซิเจน
อาหารการแพทย
รวม

รายการ
ยา
วชย.
LAB
ทันตกรรม
X-ray
รวม

5.2.3 นายพิชิต บุตรสิงห หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม แจงเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
5.2.3.1 การบริหารเวชภัณฑ
การบริหารเวชภัณฑไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2561
แผนป๖๑
ไตรมาส 3
รอยละ
+/-(%)
118,500,000
92,421,014
78.0
+ 3.0
50,000,000
40,046,161
80.1
+ 5.1
168,500,000
132,467,175
78.6
+ 3.6
22,000,000
15,448,498
70.2
- 4.8
3,000,000
1,326,747
44.2
- 30.8
1,100,000
840,254
76.4
+ 1.4
194,600,000
150,082,674
77.1
+ 2.1

ตัวชี้วัดการบริหารเวชภัณฑ
1. ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางป 2560
- ซื้อยา ED 69.8 % ( เกณฑ > 60 % )
- ซื้อยา ED ที่ GPO ผลิต 56.4 % (เกณฑ > 60 %)
- ซื้อยานวัตกรรม 47.4 % ( เกณฑ > 30 % )
2. ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- ซื้อรวมเขต 52.5 % ( เกณฑ > 20 % )
รอยละการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่มิใชยา
วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม
หนอง คาย ทาบอ โพนพิสัย ศรีเชียงใหม สังคม
สระใคร
56.86
40.23 37.54
30.05
46.86 30.20
24.54
16.55 40.72
43.51
61.81 56.42
21.43
29.26 35.34
86.95
72.17 86.75
3.25
15.49 27.35
10.27
65.65 ไมมีการ
จัดซื้อ
PACS
PACS ไมมีการ
69.27
100.00 PACS
จัดซื้อ
43.43
28.99 37.53
47.20
54.43 50.16

เฝาไร
41.73
72.66
95.07

รวม
48.11
23.25
38.35

38.60

17.34

100.00 91.16
56.12

38.81

22/เปรียบเทียบ...

-๒๒เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ จังหวัดหนองคาย ยา

เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ ยา

เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ
วัสดุการแพทยทั่วไป

23/เปรียบเทียบรอยละ…

-๒๓เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ จังหวัดหนองคาย
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ จังหวัดหนองคาย
วัสดุทันตกรรม

24/เปรียบเทียบรอยละ…

-๒๔เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ
วัสดุทันตกรรม

เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ จังหวัดหนองคาย
วัสดุเอกซเรย

เปรียบเทียบรอยละมูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ
วัสดุเอกซเรย

25/5.2.3.2 RDU ไตรมาส…

-๒๕5.2.3.2 RDU ไตรมาส 3
สรุป RDU ขั้น 1 เขต 8 ไตรมาส 3 (เปา>60%)
ลําดับ
1
1
1
2
3
4
5
ลําดับ
1
2
3
3
3
3
3

จังหวัด
หนองคาย
นครพนม
หนองบัวลําภู
สกลนคร
บึงกาฬ
อุดรธานี
เลย

จํานวน CUP
ผาน
9
9
12
12
6
6
18
17
8
6
21
15
14
9
สรุป RDU ขั้น 2 เขต 8 ไตรมาส 3 (เปา>20%)
จังหวัด
จํานวน รพ.
ผาน
หนองคาย
9
2
สกลนคร
18
1
บึงกาฬ
8
0
หนองบัวลําภู
6
0
อุดรธานี
21
0
เลย
14
0
นครพนม
12
0

รอยละ
100.0
100.0
100.0
94.4
75.0
71.4
64.3
รอยละ
22.2
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ผลการดําเนิน AMR เขตสุขภาพที่ 8

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จังหวัด
บึงกาฬ
สกลนคร
สกลนคร
หนองคาย
อุดรธานี
นครพนม
เลย
หนองบัว
อุดรธานี

ระดับ
S
A
M1
S
A
S
S
S
M1

กิจกรรม1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5 Intergrated
ชื่อหนวยงาน
AMR
คกก.
LAB ระบบยา
IC
วิเคราะห Management

รพ.บึงกาฬ
รพ.สกลนคร
รพร.สวาง
รพ.หนองคาย
รพ.อุดรธานี
รพ.นครพนม
รพ.เลย
รพ.หนองบัวลําภู
รพ.กุมภวาป

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
X
/
X
X

/
/
/
/
/
/
X
/
X

/
/
/
/
/
X
X
/
X

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
0
0
0
0

26/ตัวชี้วัด RDU…

-๒๖โรงพยาบาล

URI<20

หนองคาย
พพส.
ศชม.
สังคม
ทาบอ
สระใคร
โพธิ์ตาก
เฝาไร
รัตนวาป

35.3
18.98
16.02
15.76
26.69
9.96
13.84
21.29
21.04

สมเหตุผล ยุค ๔.๐

ตัวชี้วัด RDU ไตรมาส 3 จ.หนองคาย
AD<20 แผล<40 คลอดปกติ<10 Gliben
<5
17.75
54.14
12
4.71
11.88
43.47
11.93
0
28.57
57.6
12
25.58
41.12
42.29
8.16
23.59
22.28
55.62
5.54
0
10.58
38.27
0
0
12.38
38.87
0
0
17.36
47.01
0
0
12.18
41.94
0
0

ยาหามใช
คนทอง=0
0.11
0
0
0
0
0
0
0
0

รพ.สต.ผาน
URI/AD> 60
89.47
100
100
100
100
100
80
85.71
66.67

5.2.3.3 งานสัปดาหเภสัชกรรม วันที่ ๒๓-๒๙ มิถุนายน 2561 ฉลาดใชยา สมุนไพร

- เปดชองยาดวนไมเกิน ๓ รายการ ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ย หลังเปดชองยาดวน
1. กลุมตองจายเงิน 56 นาที
2. กลุมไมตองจายเงินและยาเกิน 3 รายการ 43 นาที
3. กลุมไมตองจายเงินและยา < 3 รายการ 12 นาที
กลุม 3 จํานวนใบสั่งยาเฉลี่ยประมาณ 115 ใบ/วัน
- ฉลากยา QR Code
- รณรงคใช App.RDU.รูเรื่องยา
- สื่อมวลชนถายทําสาระคดีขาว RDU
- รณรงคงดถุงพลาสติกพกถุงผาใสยาแทน
- การรับบริจาคถุงผา
5.2.3.4 โครงการแสงน้ําใจไทยทั้งชาติ
-ขอเชิญเขารวมกิจกรรม “แสงนําใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้งที่ 3
เฉลิมพระเกียรติ” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ดวยศูนยโรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได
กําหนดกิจกรรม วัณโรคหลอดเลือดสมอง ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว และสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย เพื่อปองโรคหลอดเลือดสมอง โดยมุงหวังให
ประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรค
5.2.3.5 โครงการหมอชวนวิ่ง
- โครงการ “หมอชวนวิ่งจังหวัดหนองคาย” ดวยแพทยสภาไดจัดทําโครงการหมอชวนวิ่ง
เนื่องในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ 50 ป และ 100 ป การสาธารณสุขไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทางการแพทยกับประชาชน สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองดวยการออกกําลังกาย โดยการวิ่ง และเดินถูกวิธี และสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในดานการ
สงเสริมสุขภาพ ซึ่งจะไดดําเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ โดยมีการวิ่งภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 แบงการวิ่ง
ออกเปน 15 สาย เริ่มวิ่งจากจังหวัด 15 สายที่กําหนด วิ่งสงตอเปนทอด ๆ จากจังหวัดหนึ่งถัดไป รวม 76 จังหวัด วิ่งมาสู
พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา ในวัน
อาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุม รับทราบ
27/5.2.4 นางกมลฐา…

-๒๗-

ทุกระดับ

5.2.4 นางกมลฐา เกยดานกลาง หัวหนากลุมงานโภชนาศาสตร แจงเรื่องงานโภชนาศาสตร ดังนี้
5.2.4.1 แนวทางการพัฒนาอาคารสวนสวัสดิการ
5.2.4.2 นโยบายโรงพยาบาลเค็มนอยอรอย(3)ดี
แนวทางการดําเนินงาน “โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย(3)ดี
- ดีที่ 1 ยุทธศาสตร สรางและพัฒนาและขยายภาคีเครือขาย ความรวมมือ
- ดีที่ 2 ยุทธศาสตรการสรางความรูความตระหนัก และเสริมทักษะใหผูเกี่ยวของ

- ดีที่ 3 ยุทธศาสตร การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีผลิตภัณฑที่มีโซเดียมต่ํา
รวมทั้งทางเลือกและชองทางการเขาถึงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ํา
ที่ประชุม รับทราบ
5.2.5 นายรังสรรค ไชยปญญา แจงเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
5.2.5.1 ขั้นตอนการจัดทําโรงทาน

28/ผูแจงความจํานง...

-๒๘ผูแจงความ
จํานงจัดโรง
ทาน

หนาที่
- ลงรายละเอียดในสมุดทะเบียนผูแ สดงความจํานง
- ปายปลอดโฟม แนะนําอาหารสุขภาพ
- จัดเตรียม เก็บสถานที่

แจงฝายบริหาร
ทั่วไป โทร. 042413-456-65 ตอ
109,111
ประชาสัมพันธ

ชมรมจริยธรรม

ทีมตอนรับ
ฝายบริหารทั่วไป/ชมรมจริยธรรม/
ประชาสัมพันธ

- ถายภาพ เชิญชวน
- ผูแสดงความจํานงจัดโรงทานลงชื่อในทะเบียน
- เก็บภาพ
- ขอบคุณ (ลง FB, ไลน, หนังสือขอบคุณปาย
ประชาสัมพันธผูมาบริจาคโรงทาน ฯลฯ

แจกจายอาหาร

จัดเก็บสถานทีเ่ รียบรอย

สรุปขอมูลรายเดือน/ป
รายงานคณะกรรมการบริหาร

5.2.5.2 ผลการประเมิน Green and Clean
-ศูนยอนามัยที่ 8 ไดเขาเยี่ยมประเมิน Green and Clean Hospital ในวันที่ 22
มิถุนายน 2561 ยังไมไดรับการแจงผล ไดรับแจงผลเบื้องตนอยูในระดับดี
5.2.5.3 ทบทวนการจัดบริการรถรับ-สง ผูปวย/ญาติ/เจาหนาที่ ระหวางโรงพยาบาลหนองคาย
ไป-กลับ โรงพยาบาลหนองคาย 2 รถบริการทุก 30 นาที
- เวลารถรับ-สงผูมารับบริการและเจาหนาที่ จากโรงพยาบาลหนองคายไปโรงพยาบาล
หนองคาย 2 เริ่ม 08.10-11.40 น
29/- เวลารถรับ-สง…

-๒๙- เวลารถรับ-สงผูมารับบริการและเจาหนาที่ จากโรงพยาบาลหนองคาย 2ไป
โรงพยาบาลหนองคาย เริ่ม 08.25-11.55 น.
- รถออกทุก ๆ 30 นาที
- มีผูรับบริการเฉลี่ย 3-4 คน/วัน
ขอเสนอ เนื่องจากมีผูบริจาครถสามลอไฟฟา จํานวน 1 คัน เสนอใหวิ่งรับ-สง แทนรถตู
มติที่ประชุม รับทราบใหจัดบริการตอไป สวนรถรับ-สงไหพิจารณาดูตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 พญ.ฤดีมน สกุลคู แจงเรื่อง การใชใบรับรองแพทยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แบบใหม
- ดวยแพทยสภาไดออกใบรับรองแพทยแบบใหม จึงขอความเห็นชอบฯ เพื่อนําไปตีพิมพ แลว
นําไปใชในโรงพยาบาล แตในขณะนี้ขอใหใชฟอรมเดิมไปกอน

30/(translation)...

-๓๐-

มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประธาน แจงเรื่อง คําสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ใชเปนตําแหนงในคําสั่ง
แทนชื่อ เนื่องจากยังมีเจาหนาที่ยังรอคําสั่งแตงตั้ง รวมถึงหัวหนากลุมงานตางๆ ขอความรวมมือผูที่ไดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการบริหาร เขารวมประชุมฯ ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
6.2 นพ.พิสิฐ อินทรวงษโชติ แจงเรื่อง ดังนี้
- เรื่องกลอง CCTV ใหฝายบริหารทั่วไปตรวจสอบระบบ CCTV อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง แลว
นําสงรายงานเรียนผูบริหารใหทราบดวย
- ใหงานคุณภาพฯ ทํารายงานคุณภาพ เพื่อเตรียมการ Re-accredit เดือนละ 1 ครั้ง
- จากเรื่องของหองยาที่จายยาดวน แตอาจจะไปชาที่การเงิน ทําให ไมไดดวนตามที่แจงไว ให
การเงินตรวจสอบความเรงดวนดวย
6.3 นางสาวบัวแกว ศรีจันทรทอง แจงฝายบริหารทั่วไป เรื่องการจอดรถของเจาหนาที่ ดวยมีขอรองเรียน
จากเจาหนาที่เรื่องที่จอดรถไมเปนระเบียบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.30 น.
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกวาง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายรังสรรค ไชยปญญา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

