รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 3 เมษายน 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
เรื่อง
วาระก่อนการประชุม

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เข้าประชุม
ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นเวลา ประมาณ 6 นาที
2. แสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 2561
- นายวิชัย สุวรรณศรีหา พนักงานพิมพ์ ส4
- นางนิตยศักดิ์ เทศศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การพิเศษ
- น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ -แสดงความชื่นชมและยินดี กับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพ
ที่ 8
1.1.1 ประกันสังคม :
-ได้ปฏิบัติรูประบบการเหมาจ่ายรายหัว เดิมจ่ายจาก ทีป่ ระชุม รับทราบ
Sick Care เป็นแบบ Health Care คือการป่วยแบบ
ไม่สนับสนุนเงินงบประมาณในการรับมือกับภาวะ
เจ็บป่วย ระบบการจ่ายเงินประกันสังคม มี
วิวัฒนาการเกี่ยวกับ Health care เริ่มจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์ มีการสารวจความเสี่ยงของผู้ประกันตน
การป้องกันและ มีการพัฒนาต่อไป นอกจากจ่ายตาม
ผลการรักษาตามผลงานบริการแบบ สปสช. จะมีการ
เริ่มจ่ายตามผลลัพธ์การรักษา เช่น อัตรารอด อัตรา
การติดเชื้อน้อยลง ฯลฯ ขณะนี้จะเปลี่ยนการจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพเดิมมาเป็นการจ่ายตามคุณภาพของข้อ
ร้องเรียน ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562
1.1.2 การพัฒนา IT :

-ในระดับเขต ได้มีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ที่ประชุม รับทราบ
ของการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
บริการ บริหาร และการประเมินผลติดตาม ซึ่งให้เขต
สุขภาพที่ 8 เป็นเขตนาร่องหลายๆ เรื่อง ขณะนี้นา
ร่องในเรื่องโปรแกรม Account on could เป็น
โปรแกรมที่เชื่อมการเงิน คลังพัสดุ และยา เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันของระบบบัญชีทั้งเขตต่อไป
1.2 เรื่องแจ้งจาก.../2
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1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุม
กรมการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดหนองคาย

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

1.2.1 มาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ :

-ผู้ว่าราชการได้เห็นตัวอย่างห้างสรรพสินค้า (โลตัส)
บุคลากรไม่มีผู้ได้รับอุบัติเหตุเลย ข้อมูลทราบว่า ให้
มีหมวกกันน็อค บอร์ด สโลแกน มีการให้เกิด
วัฒนธรรมในการทักทายกันในองค์กร เช่น เวลาพบ
กันอวยพรให้กัน มีคาว่า ปลอดภัยในการเดินทางทุก
ครั้ง จึงอยากให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มีความ
ชัดเจน องค์กรให้ความร่วมมือ

-มอบกลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงาน
ทั่วไป ทบทวนและ
บริหารทั่วไป
ดาเนินการมาตรการ
องค์กร เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย โดยจะเริ่มให้
ความรู้ ติดสโลแกน
ตรวจและรณรงค์ให้สวม
หมวกกันน็อค การ
รัดเข็มขัดนิรภัย ให้เกิด
วัฒนธรรมในองค์กร

1.2.2 เรื่องภัยแล้ง :

-ทุกแห่งถูกผลกระทบจากภัยแล้ง ให้หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ดูแลเรื่องภัยแล้งในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ

-มอบกลุ่มงานเวชกรรม
สังคมดูแลพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เช่น โรคที่
เกิดขึ้นในพื้นที่

1.2.3 ระบบเศรษฐกิจ :

-รณรงค์ให้คนในจังหวัดอุดหนุนข้าวของคนในจังหวัด ที่ประชุม รับทราบ
ผู้ที่สนใจจะซื้อ-ขายข้าวจังหวัดหนองคาย ให้ติดต่อที่
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคายได้เลย

ก. เวชกรรม
สังคม

1.2.4 พิธีพลีกรรมตัก “น้า
ศักดิ์สิทธิ” เพื่อใช้ในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก :

-จังหวัดหนองคายได้จัดพิธีกรรม ดาเนินการพร้อม ที่ประชุม รับทราบ
กับส่วนกลางกาหนด วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
พิธีประกอบพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ ณ สระน้า
มุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ตาบลพระธาตุบังพวน
จังหวัดหนองคาย, วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
พิธีน้าอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอาราม
หลวง, วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียน
เทียนสมโภชน้าอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย
พระอารามหลวง
1.2.5 การประกาศวันหยุด : -ประกาศเพิ่มวันหยุดวันที่ 12 เมษายน 2562 เป็น ทีป่ ระชุม รับทราบ
12-16 เมษายน 2562 และวันที่ 6 พฤษภาคม
2562 (ทาพระราชพิธีฯ)
1.3 เรื่องแจ้งจากสานักงาน -แจ้งให้ข้าราชการลงชื่อรับทราบ และเก็บไว้เป็น
-มอบฝ่ายนิติการ ให้
หลักฐาน โดยหนังสือฉบับนี้เกี่ยวกับจริยธรรมและ เวียนหนังสือ แจ้ง
สาธารณสุขจังหวัด
จรรยาบรรณข้าราชการ จึงอยากให้ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของ
1.3.1 เรื่องขอให้ถือปฏิบัติตาม ทราบทุกคน
โรงพยาบาลให้ครบถ้วน
ประมวลจริยธรรมและจรรยา
บรรณ ด้านจรรยาข้าราชการ :

ฝ่ายนิติการ

1.3.2 สานักงานสาธารณสุข.../3
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1.3.2 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคายขอความ
ร่วมมือในการใช้โปรแกรม
RCM :
1.3.3 สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) จะมีการนาข้อมูล
บริการ 43 แฟ้ม มาใช้จัดสรร
งบ UC ปี 2563

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ให้ลงชื่อรับทราบด้วย
พร้อมกับรายงานให้
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคายทราบ
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

-เนื่องจากเป็นนโยบายของสานักงานสารณสุขจังหวัด -มอบกลุ่มงานบัญชี กับ
จาเป็นต้องใช้ในการจัดการข้อมูล visual account IT ดูระบบ และรายงาน
ขณะนี้เขตสุขภาพที่ 8 มีนโยบาย visual แบบ real ความก้าวหน้าต่อไป
time เพื่อจะได้แก้ปัญหาวิกฤติการเงิน
-จากรายงานพบว่า โรงพยาบาลหนองคาย มีข้อมูล -มอบรองฯการคลัง
ประสานผู้เกี่ยวข้อง
ผิดพลาดเป็นจานวนมาก ขอให้ปรับปรุงข้อมูลที่
ดาเนินการ
ผิดพลาดให้มีความถูกต้อง และจัดส่งภายในวันที่
30 เมษายน 2562

ฝ่ายบัญชี และ
IT

1.3.4 การรายงานผลการใช้ -ได้มีงบโครงการต่าง ๆ งบดาเนินงานจากสานักงาน
งบประมาณสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ รวมถึงงบจากกรมต่าง ๆ และงบ
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ดาเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับมาจานวน 19
ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 32 %
1.4 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล
1.4.1 การตั้งชื่ออาคาร 10 -ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562
ชั้น :
ยังไม่มีชื่อการตั้งชื่อ เสนอมี 2 วิธี คือ 1) ขอพระ
ปรมาภิไธย ต้องรีบดาเนินการ เพราะวิธีการหลาย
ขั้นตอน 2) ชื่อทั่วๆ ไป
1.4.2 การของบประมาณ
-เป็นอาคาร 6 ชั้น มูลค่าประมาณ 290 ล้านบาท
ก่อสร้างอาคาร Premium
ได้เสนอของบประมาณในที่ประชุม ครม.สัญจร และ
Clinic:
ได้รับการบรรจุในแผนของจังหวัดหนองคาย ขณะนี้
ยังไม่มีแบบแปลนก่อสร้าง จะต้องจ้างสถาปนิก
ออกแบบ อัตราค่าจ้างปกติอยู่ที่ 3.5 % ของราคา
งบประมาณก่อสร้าง จะต้องออกแบบในระบบต่าง ๆ
เช่น ระบบช่างกล ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล
ระบบโครงสร้าง ระบบมัณฑนากร สาหรับค่าจ้าง
ออกแบบอาคาร Premium Clinic ขั้นต่า 5 แสน
บาท
1.4.3 การเปิดบริการ SMC -ตึก premium clinic : : เกี่ยวเนื่องกับอาคาร
Premium Clinic เพราะจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ใน
:
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ
และโรงพยาบาลหนองคายเคยเป็นโรงพยาบาล
ตัวแทน นาร่อง การเปิด Special Clinic ไม่สามารถ

รองฯการคลัง

-มอบงานนโยบายและ
แผน ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม

นางสุเนตรา
สุภาแสน

-มอบรองฯกิจกรรม
พิเศษ พิจารณาชื่อ

รองฯกิจกรรม
พิเศษ

-มอบทีมยุทธศาสตร์และ ทีม
แผน นาไปทบทวนแผน ยุทธศาสตร์
งบประมาณครึ่งปี
และแผน

-มอบรองแพทย์ฯ/รองฯ
การคลัง/องค์กรแพทย์ฯ
ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดย
การเตรียมการเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม

รองแพทย์ฯ/
รองฯการ
คลัง/องค์กร
แพทย์

1.4.4 นโยบายสิ่งแวดล้อม.../4
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ประเด็นสาคัญ
เบิก OPD ได้ จึงเปิดแค่ IPD การบริการผู้ป่วย
ต่างชาติ คิดราคาสูงกว่าปกติ รับทั้งผู้ป่วยในและนอก
ประเทศ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
2562 คาดจะเปิดใช้
บริการได้ไม่เกินเดือน
ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

1.4.4 นโยบายสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาลหนองคาย
1) การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า -การสร้างหอพระ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการเขียน ที่ประชุม รับทราบ
แบบ ยังไม่แล้วเสร็จ
โรงพยาบาล :
2) ความสวยงามหน้า
โรงพยาบาลหนองคาย :

-จากการสารวจถนนมีความเสื่อมโทรม ผิวขรุขระ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล มีแนวคิดจะลาดยางภายใน
โรงพยาบาล และด้านหน้า ซึ่งเป็นทางเข้ารับบริการ
OPD ER และ ด้านหน้าของอาคาร 10 ชั้น

3) จากประกาศของ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องนโยบายการ
จัดองค์กรที่ดี

-สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ลง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีนโยบาย 4 ด้าน
นโยบาย 1 ใน 4 เป็นนโยบายรักษ์สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ 3 อย่าง ได้แก่
3.1 กิจกรรมจิตอาสา เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ

1.4.5 สืบเนื่องจาก
นายแพทย์อาคม เสือสาวะถี
ย้าย และหัวหน้างานศูนย์เรื่อง
มือแพทย์ ได้ลาออก :

-มอบกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ออกแบบและ
เสนอราคา เพื่อใช้ใน
งบประมาณของแผนปี
2563 และขอความ
อนุเคราะห์จากเทศบาล
กรมทางหลวง เป็นต้น

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

-มอบชมรมจิตอาสา
จัดตั้งแล้วเสร็จ

3.2 จัดทามาตรการการใช้ถุงพลาสติก

-มอบกลุ่มงานเภสัช
กรรมดาเนินการแล้ว
เสร็จ

3.3 จัดทามาตรการให้มีการคัดแยกขยะ

-มอบกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปดาเนินการ และ
นาเสนอรูปแบบการ
กาจัดที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

กลุ่มงาน
บริหาร

-เพื่อการดาเนินงานต่อเนื่องได้จัดตั้ง “ศูนย์สารอง ที่ประชุม รับทราบ
เครื่องมือแพทย์” แยกย่อยออกจากศูนย์เครื่องมือ
แพทย์ ดูแลโดยนางนงเยาว์ ท้าวพรม และแพทย์
หญิงภรณี พรวัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการ 3
คณะ คือ 1) ประธานคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือ
แพทย์ 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มงานต่าง ๆ 3)
ประธานคณะกรรมการดูแลเครื่องมือแพทย์ประจา
หน่วยงาน
1.4.6 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์ :…/5
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ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
1.4.6 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์ -จากหนังสือกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียน กรณี
ที่ประชุม รับทราบ
แจ้งเรื่อง :
ตรวจอายุผู้เยาว์ในเครือข่าย การค้ามนุษย์ เดิมการ
ประเมินอายุเด็ก จะถูกประเมินด้วยการ x-ray ด้วย
รังสีแพทย์เท่านั้น แต่ขณะนี้ต้องมีกุมารแพทย์ รังสี
แพทย์ ทันตแพทย์ เข้ามาประเมินอายุ และวินิจฉัย
ร่วมกัน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2562

-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ มติที่ประชุม รับรอง
4 มีนาคม 2562
รายงานการประชุม ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่
แล้ว

-ไม่มเี รื่องติดตาม-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ
4.1 น.ส.บัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง รอง
ผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล
แจ้งเรื่อง
4.1.1 สรุปคะแนนแบบ -รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
ประเมินความพึงพอใจผู้รับ
บริการต่อคุณภาพงานบริการ
ผู้ป่วยในภาพรวม เปรียบเทียบ
ปี 2561-2562
-ข้อเสนอแนะ
1. ห้องน้าไม่สะอาด เก้าอี้นั่งรอตรวจไม่สะอาด
2. ห้องน้าควรมีน้ายาล้างมือ กระดาษชาระ
3. ควรเพิ่มที่พักญาติ
4. ควรเพิ่มที่จอดรถ
5. มีสัตว์ราคาญ เช่น หนู ยุง แมลงสาบ สุนัข
6. ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ควรพูดว่าไม่รู้
7. ควรเพิ่มเก้าอี้นั่งรอตรวจ
8. ควรปรับระบบการรอตรวจให้รวดเร็ว
9. ปรับปรุงพฤติกรรมบริการด้านสีหน้าท่าทางคาพูด
10. ไม่ควรมีถาดอาหารตกค้างที่หน่วยงาน

ข้อ 1, 2 มอบฝ่ายบริหาร
ดาเนินการ
ข้อ 3 เพิ่มไม่ได้ ด้วยพื้น
ที่ของโรงพยาบาล
ข้อ 4. ให้สื่อสารว่ามีที่
จอดรถที่ใดบ้าง
ข้อ 5. มอบกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปดาเนินการ
ข้อ 6. มอบกลุ่มการ
พยาบาล ดาเนินการ
ข้อ 7. หน่วยงานใดที่ขาด
แคลนต้องการใช้ให้แจ้ง
ความประสงค์ได้ที่ฝ่าย
บริหาร

ผู้รับผิดชอบ
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เรื่อง

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ
ข้อ 8. มอบนายแพทย์
วุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนา
นนท์ ข้อ 9. มอบกลุ่มการ
พยาบาล
ข้อ 10. มอบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 ผลประโยชน์คุ้มครอง -สมาชิก พอ.สว รพ.หนองคาย ที่ได้รับคาสั่งให้
และเบี้ยประกันของสมาชิก
เดินทางไปร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว.
พอ.สว จะได้รับการคุ้มครองโดยมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) ได้ทา
ประกันภัยอุบัติเหตุ
-ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
4.2 นางฤดีมน สกุลคู รอง
ผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง
แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.2.1 ผลการดาเนินงาน
-(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลา
ราชการ
ปัญหาที่พบ
- ผู้ป่วยหลายรายไม่มาตามนัด โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- ผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรงไม่ไปยื่นใบสั่งยาที่การเงิน 1 ราย
- รวม 3 เดือนมีผู้ป่วยUC กรณีฉุกเฉิน 2 ราย
4.2.2 ODS

ข้อดี
ที่ประชุม รับทราบ
-8050 บาท / RW ไม่หักเงินเดือน
-2 เท่าของการเบิกแบบ IPD
-Esophageal varices, gastric varices, colorectal
polyps
- Fistula in ano
- Anal fissure
- Hemorrhoid
- Perianal abscess
- Breast abscess
- Pterygium excision
- UC, VC, urethal stone, urethal stricture
- Vaginal bleeding

4.2.3 การดาเนินงานศูนย์:…/7
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ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

Method
1) Admit ตามปกติ
2) D/C ภายใน 24 ชั่วโมง
3) ประทับ ODS ที่ใบ summary D/C หรือ
ส่งแยกกองจากคนไข้ในปกติ
4.2.3 การดาเนินงานศูนย์
สุขภาพชาวต่างชาติ

-ให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และเปิด

4.2.4 การประชาสัมพันธ์

-การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
- ความรู้
- กิจกรรม
- ติดต่อที่ นางสุเนตรา สุภาแสน และนายพลวัฒน์
ชัยพิพัฒนมงคล โทร. 130 ,469

ที่ประชุม รับทราบ

ให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มกราคม
2562
ภารกิจ
1.ให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี (ชาวต่างชาติ)
2.ให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี (สิทธิบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า)
3.ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กลุ่ม
MOU และ Work permit)
-ขั้นตอนการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
การประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์
2. ออกเยี่ยมผู้ป่วยต่างชาติตามหอผู้ป่วยพิเศษ
การบริการเพิ่มพิเศษ
1. มีห้องรับรอง บริการเจาะเลือดที่ห้องรับรอง
2. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม
3. เจ้าหน้าที่นาส่งทาหัตถการอื่นๆเพิ่มเติม
4. บริการ WIFI
-สรุปผลการดาเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม
2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ที่ประชุม รับทราบ

4.3 งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ…/8
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4.3 งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
แจ้ง ความก้าวหน้า QM & RM
เรื่อง HA Forum 2019 “ที่ได้
ไปและที่ได้มา” (นาเสนอโดย
นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์)

ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
- ขอเชิญประชุม การสร้างภาวะความเป็นผู้นาพลังบวก ที่ประชุม รับทราบ
และการสร้างทีมงานพลังบวก 24-25 เม.ย. 2562
(Appreciative Leadership -AI) โดย ดร.อัจฉริยะ อุป
การกุล ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
1) เวทีถ่ายทอดสู่การเรียนรู้โรงพยาบาลหนองคาย HA
National Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิดหลัก
“Change & Collaboration for Sustainability” 27
มีนาคม 2562 กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “ไป HA Forum 2019 กลับมาแล้วจะทาอะไร
กัน” นพ.ธงชัย นาคมนต์ นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ นพ.
กฤษฎา ศรีกุลวงศ์และทีมพลังบวก ร่วมถ่ายทอดแนว
แนวคิด ประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมเพื่อเพิ่มพลัง
บวกสร้างสรรค์ในการทางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง ที่ประชุม รับทราบ
จะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงระบบงานรองรับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษามากขึ้น ไฮไลท์
ของงานพูดคุยในมิติการทางานประจาและเรียนรู้ที่จะ
ทางานร่วมกันให้ได้
- มีการถอดบทเรียนและสรุปในวันที่ 27 มี.ค.62 ;
Risk Management
- นวัตกรรม/รูปแบบการดูแล เช่น เป้อุ่นไอรัก(Skin2
Skin) เสื้อกั๊ก ลดไข้ อุปกรณ์ช่วยพยุงผู้ป่วยกระดูก ,
Pre-op test recommend
- ปรับ mind set(ใช้ความรัก เป็นตัวขับเคลื่อน) , ฝึก
ทาเรื่องที่ยากให้ง่าย “โดยตัวเราต้องลงมือทา” , การ
สร้างทีม(ห่านบิน)

2) HA forum IT department
(นาเสนอโดยนพ.กฤษฎา ศรีกุล
วงศ์)
-SNS inform consent

- เครื่องมือคุณภาพ ; Driver Diagram , Rapid
Assessment
- Situation Awareness ; ในแต่ละโรค, ต้องมีการ
Train & KM, สู่ safety culture , แก้โดย SOP
-SNS inform consent
- Social network service
- App LINE, facebook, twitter, IG
- App พัฒนาขึ้นเองตอบสนองต่อการใช้งาน
- Link ข้อมูลด้วย QR code
- การส่ ง ต่ อ รายละเอี ย ดผู้ ป่ ว ยรวมถึ ง ระบบ
consult
- ใบรับรองแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

-User data information…/9
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-User data information

- network system
-OPD & IPD

ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
- รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของ รพ.
- การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
-User data information
ที่ประชุม รับทราบ
- แพทย์ใช้ program บันทึกข้อมูลด้วยตัวเองให้มาก
ที่สุด
- ซักประวัติ
- ตรวจร่างกาย
- ส่งตรวจเพิ่ม
- ส่งปรึกษา
- วินิจฉัย
- จ่ายยา
- บันทึกสาคัญ
- ออกวันนัด
- พยาบาลเสริมข้อมูลให้ครบถ้วน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
- จนท. ลงข้อมูลครบทุกแฟ้ม (สาหรับ HDC)

ผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุม รับทราบ
- Online real time service
- เชื่อมต่อระหว่าง รพท. กับ รพช.
- เชื่อมต่อเครือข่ายระบบ refer
- Specialist กับ GP กับคนไข้
- พัฒนาระบบสู่ รพสต และระบบเยี่ยมบ้าน
- Less paper ต่อยอดสู่ paper less
- ระบบ Q online พัฒนาครอบคลุม ลดการรอคอยใน
หลายๆจุด
- ต่อยอดในบางจุดเป็น one stop service
- Online service system (IPD)
- พัฒนาจาก unit ที่ไม่ซับซ้อน เช่น ward
ที่เฉพาะเจาะจง special care

4.4 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
แจ้งเรื่อง
4.4.1 รายงานค่าสาธารณูปโภค -รายละเอียดค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ
2561 – 2562 โรงพยาบาลหนองคาย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
-รายละเอียดค่าน้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ
2561 - 2562 โรงพยาบาลหนองคาย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทีป่ ระชุม รับทราบ

4.4.2 การเร่งรัดการใช้จ่าย:…/10
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ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
-สารวจสิ่งที่ทาให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง
1. ระบบประปา
2. ระบบไฟฟ้า
4.4.2 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบ รายการครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2559) รายการ เตียง
ประมาณ/ความก้าวหน้างบลงทุน ผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล วงเงิน
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559 1,164,000 บาท อยู่ในขั้นตอนบอกเลิกสัญญาและ
ถึง ปีงบประมาณ 2562
แจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน และรอส่งคืนงบประมาณ
รายการสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2560-2562)
รายการ ก่อสร้างอาคารบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน เป็น
อาคาร คสล. 10 ชั้น สัญญา เริ่ม 30 มีนาคม 2560
ขยายเวลา 65 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 รวมจานวน 965 วัน แบ่งเป็น
28 งวดงาน วงเงิน 369,900,000.00 บาท
- งบประมาณปี 2560 จานวน 84,303,800 บาท
คงเหลือ - บาท
- งบประมาณปี 2561 จานวน 41,240,300 บาท
คงเหลือ 10,912,090 บาท
- งบประมาณปี 2562 ได้รับจัดสรร 35,251,500
บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- เหลือเงินที่ต้องได้รับการจัดสรรเพิ่มจานวน
209,104,400 บาท
รายการครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2562) จานวน 3
รายการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4.4.3 การเร่งรัดการใช้จ่าย
-รายการครุภัณฑ์
งบค่าบริการทางการแพทย์
ส่วน 70% ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จานวน 8 รายการ
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
จานวนเงิน 10,449,500 บาท อยู่ในขั้นตอนเสนอ
ปีงบประมาณ 2562
ร่างประกาศเพื่อลงนาม รายการดังนี้
1. เครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์การแพทย์ขนาดไม่
น้อยกว่า 900 ลิตร 1 เครื่อง ราคา 190,000 บาท
2. เครื่องควบคุมการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาชนิด
1 สาย 2 เครื่อง รวมราคา 120,000 บาท
3. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน 2 เครื่อง ราคา 1,600,000 บาท
4. เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูก
สันหลัง 1 เตียง ราคา 3,100,000 บาท
5. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส 1 เครื่อง
ราคา 3,000,000 บาท
6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3
หัวตรวจ 1 เครื่อง ราคา 2,500,000 บาท
7. ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (สาหรับทารก) 1
ชุด ราคา 9,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ

4.4.2 การเร่งรัดการใช้จ่าย:…/11
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ประเด็นสาคัญ
8. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสี 2 หัวตรวจ ราคา 930,000 บาท
ส่วน 20% จานวนเงิน 178,500 บาท 4 รายการ
อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ และตรวจรับ
รายการสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2562) จานวน 2
รายการ
1. ซ่อมประตูห้องผ่าตัด 429,400 บาท รอลง
นามในประกาศ
2. ซ่อมอาคารผู้ป่วยใน ผู้รับจ้าง หจก.เคที มิล
เลอร์ 850,000 บาท สัญญาลงวันที่ 9 มีนาคม - 26
มิถุนายน 2562 จานวน 110 วัน 3 งวด อยู่ใน
ขั้นตอนบริหารสัญญา

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

1) รายการก่อสร้างบ้านพักผู้อานวยการโรงพยาบาล ที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 การเร่งรัดการใช้จ่าย
รายการสิ่งก่อสร้างด้วยเงินบารุง หนองคาย 1 หลัง ผู้รับจ้าง หจก.แสงสูงสมการก่อสร้าง
วงเงิน 2,480,000 บาท สัญญาลงวันที่ 8 มีนาคม
ปีงบประมาณ 2561
2562 - 4 กันยายน 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 180
วัน 5 งวด
2) รายการก่อสร้างโรงพักขยะวงเงิน 485,000 บาท
หจก.เอสยู คอลซัลติ้ง 1 อยู่ในขั้นตอนแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน
-ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 9 รายการ อยู่ระหว่าง ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.4.5 การเร่งรัดการใช้
ดาเนินการ จานวน 8 รายการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 4
จ่ายเงินบารุงงบ ENV
รายการ
ปีงบประมาณ 2562
1.ปรับปรุงศูนย์สื่อสาร 2.ต่อเติมหลังคาลาน 80 ปี
3. ออกแบบระบบบาบัดฯ 4. ประตูห้องผ่าตัด
5. เรือนพักญาติ 6. ปรับปรุง Green & Clean
7. พัฒนา 7 ระบบ 8. รถเข็นขยะ
- รูปแบบหอพระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.4.6 รูปแบบหอพระ
4.4.7 แผนอบรมเชิงปฏิบัติการ -(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)
ที่ประชุม รับทราบ
ควบคุมภายใน ปี 2562
-คณะกรรมการควบคุมภายใน ได้กาหนดแผนอบรมให้
ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 22-29
เมษายน 2562 โดยการลงพื้นที่ตามตารางเวลาที่
กาหนด ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
สาหรับการอบรมฯ สาหรับวันที่ 23 เมษายน 2562
จัดอบรม ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล
4.4.8 ชมรมจิตอาสา
โรงพยาบาลหนองคาย :

-ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลหนองคาย : รับสมัคร
ที่ประชุม รับทราบ
สมาชิกชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลหนองคาย สมัครได้
ที่ คุณไพรวรรณ์ จันทร์แดง โทร.ภายใน 179
(ห้องสมุด) หรือทาง QR code (เอกสารแนบ 7)
ระเบียบวาระที่ 5 :…/12
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ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
-การจั ดตั้งชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลหนองคาย เป็น
นโยบายส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข และ
นโยบายท่านผู้ อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย จิต
อาสาโรงพยาบาลหนองคาย จะมีเจ้าหน้ าที่ที่เป็นจิต
อาสาพระราชทานเป็นพี่เลี้ยง ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่สมัคร
เป็นสมาชิกจิตอาสาแล้วจานวน 120 คน มีโครงสร้าง
การดาเนินงาน ดังนี้
ได้ เ รี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
หนองคาย รองผู้อานวยการและผู้ช่วยผู้อานวยการทุก
ท่าน เป็นที่ปรึกษาพิเศษ
พญ.ใจทิพย์ รุจจนเวชช์
เป็นประธาน
นายรังสรรค์ ไชยปัญญา เลขานุการ
นายวิชัย สุวรรณสีหา
ประชาสัมพันธ์
นางสาวสว่างจิตต์ ปานิเสน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางไพรวรรณ์ จันทร์แดง ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน แจ้งความเป็นมาของ - เกิดจากพระราชพิธีเพลิงศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน ที่ประชุม รับทราบ
จิตอาสาพระราชทาน
หลวงรัชกาลที่ 10 จึงได้ให้ทาจิตอาสาพระราชทาน
โดยมีข้อกาหนดว่ากระทรวงไหน หน่วยราชการใด มี
หน้าที่ทางานเกี่ยวกับด้านใด ก็ให้เป็นจิตอาสาในด้าน
นั้น เช่น จิตอาสาจราจร ก็ต้องมีการอบรมหรือมีความ
ถนัดทางด้านนั้น จิตอาสาสาธารณสุข จะต้องให้บริการ
ประชาชนด้ านสาธารณสุ ข ช่ ว ยเหลื อประชาชนที่
เจ็ บป่ วย เป็ นลม เป็ นต้ น ในช่ วงนั้นจะมีการเปิ ดรั บ
สมั ครที่ อ าเภอ ผู้ สมั ครจะได้ รั บพระราชทานหมวก
ผ้าพันคอ และเสื้อสีดา ใช้ตลอดงานพระราชทานเพลิง
ศพ องค์รัชกาลที่ 9
หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพรัชกาลที่ 9 ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ได้มีพระราชดาริ ให้มีการต่อยอดให้จิต
อาสาพระราชทานได้ ด าเนิ นการต่ อไป โดยในหลวง
รัชกาลที่ 10 ได้มีพระราชดาริให้ดาเนินการต่อ แต่ไม่มี
การรับสมัครอีกเลย
ต่อมาปลัดกระทรวงท่านใหม่ ได้ประกาศนโยบาย
การทางาน 10 ข้อ ในข้อที่ 1 ดาเนินงานตามเบื้อง
พระยุ คคลบาท ซึ่ งจะมี เ รื่ องจิ ตอาสาอยู่ ด้ ว ย โดย
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขจะมีข้อสั่ งการในเรื่ องการ
รณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลาย การจัดการขยะ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน
ดังนั้น โรงพยาบาลหนองคาย จะมีการต่อยอด
จิตอาสาพระราชทาน โดยจะมีชมรมจิตอาสาประจา
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับ

ผู้รับผิดชอบ

ขออนุมัติปรับเพิ่ม:…/13
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ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสั่งให้จัดตั้งชมรมจิต
อาสาขึ้นมา ทาให้มีทั้งจิตอาสาพระราชทาน และชมรม
จิตอาสาโรงพยาบาล การแต่งกายจิตอาสาพระราชทาน
ก็ให้ แต่ งชุดพระราชทาน ส่ วนสมาชิ กชมรมจิตอาสา
โรงพยาบาลให้ใส่เสื้อเหลือง อาจมีป้ายข้อความชมรม
จิตอาสาโรงพยาบาลหนองคายติดเสื้อเหลืองก็ได้
กิ จกรรมภายนอก ความร่ วมมื อระดั บจั งหวั ด
เทศบาล อาเภอ นโยบายประเทศ นโยบายกระทรวง
นโยบายจั งหวัดที่ สั่ งการมา ชมรมจิตอาสาก็เข้าร่วม
กิ จกรรมในเชิ งสั ญลั กษณ์ ร่ วมรณรงค์ เพื่ อกระตุ้ น
จิตสานึกของคนในสังคม ให้มีความสามัคคี จิตอาสาคือ
การทางานคนอื่นที่ไม่ใช่ งานประจา ในปีงบประมาณ
2562 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกาจัดลูกน้า
ยุงลาย หน้าที่หลักเป็นกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ชมรม
จิ ตอาสามี มี ส่ วนร่ วมโดยการไปร่ วมรณรงค์ เป็ นครั้ ง
คราว
กิ จ กรรมภายใน ต้ อ งมี ก ารวางแผนการจั ด
กิ จกรรม เช่ น การจั ดรณรงค์ ท าความสะอาด การ
รณรงค์ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ
พิจารณา
5.1 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม แจ้ง -ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุม รับทราบ
เรื่องพิจารณา ค่าตอบแทน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 41
สงกรานต์ 2562
(พ.ศ.2561) เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ขึ้นปฏิบัติงานในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ให้ปรับ
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ไม่เกิน 1 เท่า ของอัตรา ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2552 อัตราใด ในวัน
และเวลาใดของช่วงเทศกาลดังกล่าว ให้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลประกาศกาหนด
-ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การเพิ่มค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ขนึ้ ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ให้รับค่าตอบแทน 3 ระดับ คือ
1. หน่วยงานให้บริการผู้ป่วยช่วงเทศกาลโดยตรง
ภาระงานมาก อัตราครองเตียงสูง รับเพิ่ม 1 เท่า
2.หน่วยงานภาระงาน:…/14
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ประเด็นสาคัญ
2. หน่วยงานภาระงานรองลงมาจากข้อ 1 งาน
สนับสนุนการรักษา รับเพิ่ม 0.75 เท่า
3. หน่วยงานภาระงานปกติ Back Office รับเพิ่ม
0.50 เท่า
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

-สาหรับแพทย์เวรใน รับอัตราเดียวกันกับหอผู้ป่วย
-อัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)
ž - สนับสนุนค่าอาหารเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์
ž - สนับสนุนค่าอาหารให้เจ้าหน้าที่รายละ 50
บาท/คน/เวร ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ตั้งแต่
เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 16 เมษายน
2562 เวลา 24.00 น.
ž - สนับสนุนเครื่องดื่ม Amazon จานวน 500
แก้ว (พิจารณาตามสัดส่วนจาหน่วย เจ้าหน้าที่ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย)
-ขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเป็น 3 ระดับคือ
ž 1. หน่วยงานให้บริการผู้ป่วยช่วงเทศกาลโดยตรง ภาระ
งานมาก อัตราครองเตียงสูง รับเพิ่ม 1 เท่า
ž 2. หน่วยงานภาระงานรองลงมาจากข้อ 1 งาน
สนับสนุนการรักษา รับเพิ่ม 0.75 เท่า
ž 3. หน่วยงานภาระงานปกติ Back Office รับเพิ่ม
0.50 เท่า
และหน่วยงานใดจัดอยู่ในกลุ่มใดขอความเห็นชอบ
ให้ HUM พิจารณาเสนอ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเพื่อจัดทาประกาศต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์
-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นในวัน ที่ประชุม รับทราบ
แจ้งเรื่อง : กิจกรรมวันสงกรานต์ พุธ ที่ 10 เมษายน 2562 ชื่องาน “สงกรานต์ วิถีไทย
โรงพยาบาลหนองคาย บริการด้วยใจ ลงท้ายด้วยครับ
ค่ะ”
เวลา 12.00 น.
- ลงทะเบียน รับคูปอง
เวลา 12.45-13.30 น. - ตั้งขบวนแห่ .
เวลา 13.30 น.
- พิธีเปิดงาน เปิดซุ้มอาหาร
6-7 ซุ้ม ร่วมชม ชิม ละร่วม
โหวตแต่ละหน่วยนาเสนอเมนูอาหาร
เวลา 14.00 น. :…/15

15
เรื่อง

6.2 นางสุเนตรา สุภาแสน
แจ้งเรื่อง : โรงพยาบาลได้รับ
หนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมงาน
สงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว
ประจาปี 2562

ประเด็นสาคัญ
เวลา 14.00 น.
- ประกาศผลรางวัล พร้อม
มอบรางวัล หลังจากนั้นทีมผู้บริหารสงฆ์น้าพระ
และรดน้าดาหัวผู้อาวุโส และตัวแทนผู้อาวุโส
กล่าวคาอวยพรแก่ ผู้มาร่วมงาน
การแต่งกาย : แต่งตามวิถีไทย

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

-: โรงพยาบาลได้รับหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมงาน
ที่ประชุม รับทราบ
สงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว ประจาปี 2562 ในวันที่ 9
เมษายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ
เวียงจันทน์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลมีความยินดีตอบ
รับเข้าร่วมงาน เพื่อถือโอกาสประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลหนองคาย

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารแนบ 1
สรุปคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อคุณภาพงานบริการผู้ป่วยในภาพรวม
เปรียบเทียบ ปี 2561-2562
NO.

หัวข้อ

ปี 2561

ปี 2562

1

ความสะอาดของห้องนอนที่ท่านนอน

78.95

77.83

2

ความสะดวกสบายภายในห้องที่ท่านนอน

78.23

78.13

3

การประสานงานและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่

82.78

81.54

4

ความสามารถของแพทย์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็น

87.32

85.79

5

การตรวจร่างกายโดยแพทย์

85.84

84.38

6

ความรวดเร็วในการที่แพทย์มาดูเมื่อท่านมีปัญหา

82.82

81.54

7

ความใส่ใจของแพทย์ในการดูแลท่าน

85.55

84.88

8

กิริยามารยาทของแพทย์

88.85

87.46

9

ความสามารถของพยาบาลในการให้การพยาบาล

86.32

85.33

10

ความรวดเร็วในการที่พยาบาลมาให้ความช่วยเหลือ
เมื่อท่านมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ

85.45

84.58

11

การดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลอย่างมีน้าใจและให้ก้าลังใจ

86.60

86.50

12

การบอกเล่าและขอความร่วมมือก่อนให้การพยาบาล

85.12

83.25

13

การมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึกหรือความกังวลใจกับพยาบาล

85.17

81.17

14

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา

85.02

84.42

15

คุณภาพบริการพยาบาล ที่ได้รับในภาพรวม

86.08

84.71

84.67

83.43

รวม
IP Voice กลุ่มวิกฤติ

เอกสารแนบ 1
IP Voice กลุ่มกึ่งวิกฤติ

IP Voice กลุ่มทั่วไป

OP Voice

เอกสารแนบ 2
ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย (สมาชิก พอ.สว.)
ความคุ้มครอง
การสูญเสียจากอุบัติเหตุ
สูญเสียอวัยวะ สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
การถูกมาตกรรมและลอบท้าร้าย
การขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ค่ารักษาพยาบาล

ทุนประกันภัย
กลุ่มที่ 1
จดทะเบียน
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
50,000
100,000

กลุ่มที่ 2
ไม่ได้จดทะเบียน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
20,000
เอกสารแนบ 2

ผลการด้าเนินงาน คลินิกพิเศษทันตกรรมนอกเวลาราชการ
รายรับ
(รวมค่ายา)

ค่าตอบแทน
ทพ.+ผู้ช่วย

จานวน
ผู้รับบริการ

จานวน
ผู้รับบริการเฉลี่ย
(คน/วัน)

มกราคม 2562

93,310

66,896

107

5.94

กุมภาพันธ์ 2562

75,077

53,182

92

6.13

มีนาคม 2562

71,565

50,480

87

5.80

เอกสารแนบ 3
ขั้นตอนการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติ
ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารแนบ 4
สรุปผลการด้าเนินงานศูนย์สุขภาพชาวต่างชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

เอกสารแนบ 5
รายละเอียดค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 – 2562 โรงพยาบาลหนองคาย
ธ.ค. 2560
887,685.89
ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2562
1,066,372.78

ปีงบประมาณ 2561

ม.ค. 2561
928,489.30
ม.ค. 2562
888,849.97

ก.พ.2561
925,510.52
ก.พ. 2562
1,261,447.38

มี.ค. 2561
1,236,497.64
มี.ค. 2562
1,441,238.98

รวม
6,384,067.46
รวม
7,231,986.31

ร้อยละ
39.53
ร้อยละ
44.78

รายละเอียดค่าน้้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 - 2562 โรงพยาบาลหนองคาย
พ.ย. 2560
242,748.23
พ.ย. 2561
ปีงบประมาณ 2562
204,986.32

ปีงบประมาณ
2561

ธ.ค. 2560
200,739.70
ธ.ค. 2561
217,783.14

ม.ค. 2561
213,511.76
ม.ค. 2562
233,986.75

ก.พ. 2561
189,315.10
ก.พ. 2562
239,091.51

รวม
1,085,898.38
รวม
1,090,231.42

ร้อยละ
32.66
ร้อยละ
32.79

เอกสารแนบ 6
รูปแบบหอพระ

รูปแบบหอพระโรงพยาบาลหนองคาย

เอกสารแนบ 7
แผนอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน ปี 2562

เอกสารแนบ 7
ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลหนองคาย : รับสมัครสมาชิกชมรมจิตอาสา โรงพยาบาล
หนองคาย สมัครได้ที่ คุณไพรวรรณ์ จันทร์แดง โทร.ภายใน 179 (ห้องสมุด) หรือที่ QR code

เอกสารแนบ 8
ตารางการเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ขนึ้
ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ปรับเพิž่ม 1 เท่า
1. แพทย์
ž เวรนอก
2. เวรตามทุ
ž กสายงาน
3. งานผู
ž ้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
4. งานห้
ž องผ่าตัด
5. งานวิ
ž สัญญี
6. ศูนžย์สั่งการ
7. งานส่
ž งต่อผู้ป่วย (Refer)
8. หอผูž ้ป่วยศัลยกรรมประสาท
9. หอผูž ้ป่วยศัลยกรรมชาย
10. หอผู
ž ้ป่วยศัลยกรรมหญิง
11. หอผู
ž ้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
12. ICU
ž 1 และ 2
13. หอผู
ž ้ป่วยอายุรกรรมชาย
14. หอผู
ž ้ป่วยอายุรกรรมหญิง
15. เวรตรวจการพยาบาล
ž
16. หอผู
ž ้ป่วยกุมารเวชกรรม 1
(NICU)
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

ปรับเพิ่ม .75 เท่า
ž
1. งานยานพาหนะ
ž
2. ศูนย์รับ ส่งผู้ป่วย
ž
3. หอผู้ป่วยอายุกรรมรวม
ž
4. กลุ่มงานรังสีวิทยา
ž
5. งานธนาคารเลือด
ž
6. กลุ่มงานพยาธิวิทยา
ž
7. กลุ่มงานเภสัชกรรม
ž
8. หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ชั้น 4 และ 5 ž
9. หอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 1 , 2 และ 3 ž
10. งานห้องคลอด
11. หอผู้ป่วยสุติ นรีเวชกรรม
12. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2
13. หอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียงชั้น 4
14. งานผู้ป่วยนอก (คลินิกนอกเวลา)
15. ศูนย์สิทธิการรักษา
16. งานเวชระเบียน
17. หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก
18. หอผู้ป่วยพิเศษสูขวัญ
19. งานไตเทียม
20. ศูนย์สื่อสาร
21. งานรักษาความปลอดภัย
22. งานจ่ายกลาง ห้องนึ่ง
23.ศูนย์บริหารค่ารักษา
24. เวรผู้ช่วยเหลือคนไข้สัญจร
25. ออกหน่วยปฐมพยาบาล
26. เวรตรวจการอ้านวยการ

ปรับเพิ่ม .5 เท่า
1. งานรักษาศพ
2. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ***
3. ฝ่ายการเงิน บัญชี
4. งานซ่อมบ้ารุง
5. งานระบบบ้าบัดน้้าเสีย
6. งานสนาม
7. ICT
8.งานซักฟอก
9. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

เอกสารแนบ 8
ส้าหรับแพทย์เวรใน รับอัตราเดียวกันกับหอผู้ป่วย
อัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ž

ž ล้าดับ ต้าแหน่ง

ž ž ค่าตอบแทน
ž
ปรับž เพิ่ม ปรับเพิ่ม
ž ž (ตาม ฉ. ž5 ) 1 เท่
ž า 0.75 เท่า

ž

ž1

แพทย์เวรนอก

ž ž 1,100 ž

2,200
ž

ž

ž

แพทย์เวรใน

ž ž 550 ž

1,100
ž

963

825

ž

ž2

เภสัชกร

ž ž 720 ž

1,440
ž

1,260

1080

ž

ž3
ž

พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์
นวก. และสายงานเริ่มต้นระดับ 3

ž ž 600 ž

1,200
ž

1,050

900

ž

ž4
ž

พยาบาลเทคนิค/จพ.สาธารณสุข
และสายงานเริ่มต้นระดับ 2

ž ž 480 ž

960
ž

840

720

ž

ž5

ผู้ช่วยพยาบาล และสายงานเริ่มต้นระดับ 1 ž ž 360 ž

720
ž

630

540

ž

ž6
ž
ž

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
ž

ž ž 300 ž

600
ž

525

450

ปรับเพิ่ม
0.5 เท่า

