รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
เรื่อง

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

วาระก่อนการประชุม
1. คณะกรรมการบริหาร
และบุคลากรที่เข้าประชุม
สวดมนต์ไหว้พระ
2. มอบเงินเยียวยาเจ้าหน้าที่
ขณะปฏิบัติหน้าที่เข็มทิ่มนิ้ว
มือ
3 การมอบรางวัล RDU ดี
ที่ประชุม รับทราบ
--รางวัล RDU ดีเยี่ยมจากผลงานผ่าน RDU ขั้น2
เยี่ยม
ได้รับรางวัลเป็น รพท. รพศ. แห่งแรกของเขต 8 และ
ผลงาน RDU หนองคาย เป็นที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8
ในการตรวจราชการรอบแรกปีงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ
1.1ประธาน : กล่าวขอบคุณ - ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย : ขอบคุณทุก
ทีป่ ระชุม รับทราบ
สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล
หนองคาย ได้มีส่วนร่วม คือการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
หมุนวงล้อในการออกรางวัลฉลากกาชาดฯ สนับสนุน
หน่วยปฐมพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลหนองคาย ให้การ
สนับสนุนทุกปี
1.2 ประชาสัมพันธ์การจัด -: จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2563 ณ
งาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี
พิธีเปิด : วันที่ 5 มีนาคม 2563 : ภาคเช้า เวลา
เมืองหนองคายและกาชาด ปี 06.09 น. - พิธีสักการะศาลหลักเมือง และพิธี
พ.ศ.2563
บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ
บริเวณศาลหลักเมืองและหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 เวลา 07.00 น. – พิธีวางพวงมาลา
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ : การแต่งกาย :
ชุดปกติขาว
: ภาคค่า : เริ่ม 17.00 น. -พิธีบวงสรวงและเปิดงาน
มีพิธีราบวงสรวง สาหรับโรงพยาบาลหนองคายได้รับ
ภารกิจหลัก ให้ดูแลสุขภาพ มีหน่วยงานแพทย์แผน
ไทย แพทย์ทางเลือกออกบูทให้บริการ, CPR
1.3 สืบเนื่องจากการระบาด…/2

-2เรื่อง
ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
1.3 สืบเนื่องจากการระบาด -: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กาชับให้ชะลอการ ที่ประชุม รับทราบ
ของ Covid- 19 :
เดินทางไปต่างประเทศ และโรงพยาบาลหนองคายได้
ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังเจ้าหน้าที่ในการชะลอและ
เลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของ
โรค และขอความร่วมมือ หากเดินทางมาแล้วให้พัก
อยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันก่อน
1.4 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน -โรงพยาบาลหนองคายได้ รั บ 2 หมวด ได้ แ ก่ 1) ทีป่ ระชุม รับทราบ
ห ม ว ด ง บ ค รุ ภั ณ ฑ์ 8 ร า ย ก า ร จ า น ว น เ งิ น
งบประมาณรายจ่าย
9,022,200 บาท 2) หมวดงบลงทุ น สิ่ ง ก่ อสร้ า ง
ประจาปี 2563 :
(อาคาร 10 ชั้น ) ซึ่ง โรงพยาบาลยั งค้ า งค่า ก่อ สร้ า ง
ตั้ง แต่ เดื อ นกั น ยายน จ านวนเงิ น 173,852,900
บาท เพราะสานักงบประมาณให้เงินมาไม่เพียงพอ ซึ่ง
คาดว่าเงินงบประมาณจะได้รับประมาณเดือนมีนาคมเมษายน 2563
-ความสาคัญของการเร่งรัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมืออย่างจริงจังใน
การดาเนิ น การก่อสร้ างให้ เสร็จ ซึ่งจะเป็นการสร้า ง
เครดิตของการของบประมาณนี้ ในปีถัดไป
-ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ออกใช้ ไ ม่ ทั น ปี ง บประมาณใหม่ ให้ ใ ช้ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ใช้รหัสงบประมาณเดิมปี 2562
ประธาน :

1.5 กิจกรรมของ
โรงพยาบาล :

ผู้รับผิดชอบ

มอบนายรั ง สรรค์ ไชย
ปัญญา ดาเนินการติดตาม
ไปสานักงบประมาณฯ ให้
ระวังเรื่องรหัส ในการโอน
ต้องให้ตรงกัน
-โรงพยาบาลได้ดาเนินการเรื่องกิจกรรมต่างๆในเดือน ที่ประชุม รับทราบ
กุมภาพันธ์ 2563 สาเร็จไปด้วยดี ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะการดูแลรักษาพระธรรมมงคลรังษี ที่
ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระ
อารามหลวง จนถึงท่านมรณภาพ ในวันที่ 1 มีนาคม
2563 ด้วยโรคติดเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือดอย่าง
รุนแรง
- ขอขอบคุณทีม…/3

เรื่อง

1.6 ตัวเลขทางการเงิน :

-3ประเด็นสาคัญ
- ขอขอบคุณทีมห้องพิเศษ 114 เตียง, ทีม ICU
และคณะแพทย์ โดยมีอายุรแพทย์เป็นหลัก, ทีม
บริหารทั่วไป
- โรงพยาบาลหนองคายกาหนดเป็นเจ้าภาพวันที่ 5
มีนาคม 2563 โดยกาหนดสรีระสังขารไว้ 100 วัน
-สานักงานเขตสุขภาพที่ 8 ส่งมาให้โรงพยาบาล
หนองคาย เป็นตัวเลขทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี
2563 เรื่องรายจ่าย มี 3 หมวดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ได้แก่ 1) หมวดค่าบุคลากรรวม 2) ค่าใช้สอย 3) ค่า
วัสดุการแพทย์

ประธาน :

ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่
แล้ว

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

-มอบรองผู้อานวยการด้าน
การคลัง ติดตามและ
ดาเนินการแก้ไข ให้หา
ต้นเหตุว่าสูงด้วยเหตุใด
เพราะหากสูงขึ้นติดต่อกัน
เป็นเวลานาน รายรับต่า
กว่ารายจ่ายจะเกิดปัญหา
ทางการเงิน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ มติที่ประชุม ที่ประชุมมี
4 กุมภาพันธ์ 2563
มติรบั รองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2563
-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์
รองผู้อานวยการด้านกิจกรรม
พิเศษ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ
ดังนี้
4.1.1 การจัดทาหนังสือที่
: ซึ่งคณะจัดทาหนังสือที่ระลึก ได้ประชุมกัน จานวน 2 ที่ประชุม รับทราบ
ระลึกและเสื้อที่ระลึก ในงาน ครัง้ ได้ข้อสรุปดังนี้
เปิดตึก 10 ชั้น :
หนังสือที่ระลึก…/4

เรื่อง

4.1.2 งานเทศกาล
สงกรานต์ :
ประธาน -

-4ประเด็นสาคัญ
หนังสือที่ระลึก
1) เนื้อหา
- ถัดจากปกเป็นรูปพระบิดา สาสน์จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- แนะนาผู้บริหาร, กรรมการบริหาร ฯลฯ
- นโยบายของผู้อานวยการ
- ประวัติความเป็นมาของการได้พระพุทธรูปจาลอง
หลวงพ่อพระใส
- ประวัติอาคาร
- ที่มา
- ขั้นตอนการสร้าง
- ผลงานเด่นในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา
- แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง
- ภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
- ที่จะแจก
- ผู้ที่เกษียณ
- ให้กับผู้บริจาค
ของที่ระลึก
- เสื้อเชิ้ตโปโล 3 สี คือสีเหลือง, เทา, ส้ม โดยมีการปัก
เป็นรูปอาคาร 10 ชั้นที่หน้าอก ขนาด 7.5 นิ้ว มีให้
เลือกทุกไซส์เสื้อ ราคาตัวละ 250 บาท สั่งได้ที่
หัวหน้าตึก หัวหน้าหน่วยงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563
- กระเป๋าผ้ารักษ์โลก มี รูปปักเป็นรูปอาคาร 10 ชั้น
และชื่อของตึก มี 2 ราคา คือ ราคา 50 และ ราคา
275 บาท
-โรงพยาบาลจัดกิจกรรมสงกรานต์ ในช่วงเดือน
เมษายน ในทุกปี ปัจจุบันด้วยเกิดโรค Covid- 19 จึง
เสนอรูปแบบให้สรงน้าพระพุทธรูปของแต่ละ
หน่วยงาน และจะงดกิจกรรม อื่น ๆ ด้วย
- หนังสือที่ระลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจารึก
ในช่วงที่ทุกคนมีส่วนร่วมทาอาคาร 10 ชั้นให้สาเร็จ,
ร่วมสร้างศาลาหลวงพ่อพระใสสาเร็จ และเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สินส่วนตัว
รูปแบบ มี 2 ประเด็นคือ
1) ชื่อหนังสือ : ขอหารือ,
2) สาสน์จากผู้บริหาร : ที่จะเขียนวางถัดจาก
หน้าปก โดยจะเริ่มจากสาส์นจากผู้ว่าราชการจังหวัด
และสาส์นจากผู้บริหารตามลาดับ รายละเอียดผู้
บริจาค

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุม รับทราบ

-- มอบทีมคณะกรรมการ
จัดทาหนังสือที่ระลึก
ดาเนินการ
ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน :…/5

-5ประเด็นสาคัญ
- -กิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน : ขอให้รอฟัง
สถานการณ์ ซึ่งการชุมนุม, การสัมผัส เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ Covid- 19, งานที่จัดใหญ่ๆ เช่น HA Forum
ได้ยกเลิกการจัดแล้ว, งานวิ่งมาลาธอนต่างๆ ได้มีการ
งด เลื่อนออกไปแล้ว, งานปั่นจักรยานที่สมาคมปั่น
จักรยานจะจัดปั่นครบทุกจังหวัดรายได้มอบให้
โรงพยาบาลหนองคายซึ่งจะจัดประมาณเริ่มต้นวันที่
10-27 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการเตรียมการ
จัดพิธีเปิด

เรื่อง
ประธาน :

4.2 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษม
สันต์ รองผู้อานวยการฯ ด้าน
พัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
4.2.1 ความก้าวหน้า อาคาร
10 ชั้น

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
- มอบ นายรังสรรค์ ไชย
ปัญญา ประสานสมาคม
ปั่นจักรยาน ให้ชะลอไว้
ให้ดูตามสถานการณ์

ผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุม รับทราบ

1) สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ ที่ประชุม รับทราบ
อาคาร 10 ชั้น ครั้งที่ 2/2563
- สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการพื้นที่อาคาร 10 ชั้น ครั้งที่ 1/2563 มีเรื่องที่
ต้องติดตามดังนี้
1. การปรับเตรียมพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่
ด้านหน้าอาคาร 10 ชั้น, ทางเชื่อมอาคารและการย้าย
ถังออกซิเจน
2. การจัดหาพื้นที่ให้หน่วยงานที่ต้องเคลื่อนย้าย เช่น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู,ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ, COC
3. ปรับปรุงพื้นที่แต่ละชั้นพร้อมจัดทาประมาณราคา

หัวข้อ/ประเด็น
1. การปรับเตรียมพื้นที่และ
สิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ด้านหน้า
อาคาร 10 ชั้น, ทางเชื่อมอาคาร
และการย้ายถังออกซิเจน

รายละเอียด
1.1 พื้นที่หน้าอาคาร 10 ชั้น
งานพัสดุได้ดาเนินการขออนุมัติรื้อ
ถอนแล้วรอการเคลื่อนย้ายของ
กลุ่มงาน

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ที่ทางานในพื้นที่
1.2 การย้ายถังออกซิเจน

มติที่ประชุม ให้ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง
โดยวิธี e-biddingโดยให้รวมแท่นรับถัง
ออกซิเจนใน BOQ
โดยให้ศึกษาตัวอย่างจากโรงพยาบาล
อุดรธานี เรื่องสัญญา 3 ปี และหนังสือ
ตอบข้อหารือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการซื้อ/ :…/6

-6ประกอบการซื้อ/จ้าง ปริมาณการใช้
ออกซิเจน

2.การจัดหาพื้นที่ให้หน่วยงานที่ต้อง
เคลื่อนย้าย เช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟู
,ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ, COC

1.3 การจัดทาผังพื้นที่หน้าอาคาร
10 ชั้นการจัดทาผังระบบจราจร
และการแบ่งโซนพื้นที่บริการและ
เขตบ้านพัก

มติที่ประชุม รับทราบให้เสนอขอความ
เห็นชอบที่ประชุมกรรมการบริหาร ตาม
รายละเอียดตามบัญชีการจัดสรรพื้นที่

2.1 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูย้าย
ไปแทน X-RAY

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการ

2.2 ศูนย์ COC ย้ายไปเด็ก 2
2.3 ศูนย์กระตุ้นย้ายไปเด็ก 1
3.ปรับปรุงพื้นที่แต่ละชั้นพร้อม
จัดทาประมาณราคา
-ได้มีการประมาณราคาปรับปรุงชั้น
ที่ 4,5,6,7,8,9 โดยเจ้าของพื้นที่ที่
จะย้ายและช่างโยธาของ
โรงพยาบาล

ปรับปรุงห้องแต่ละชั้น ยกเว้นรายการที่
กระทบโครงสร้างอาคารเช่น การเจาะ
พื้น และบางรายการที่ไม่จาเป็น เช่น
ประตูห้องน้าไม่ให้ดาเนินการ

ชั้นที่ 1 ยังไม่ดาเนินการปล่อยเป็น รายการที่ รพ.ดาเนินการเพิ่ม
พื้นที่ว่างก่อน
1.ปิดช่องท่อชาร์ฟทุกชั้น (บริษัท
ชั้นที่ 2,3 ยังไม่มีการเคลื่อนย้าย ก่อสร้างดาเนินการ)
ชั้นที่ 4 ห้องLAB/BB

2.ติดตั้งตาข่ายกันเด็กตก

ชั้นที่ 5 X-RAY

3.อุปกรณ์ในห้องน้าทุกห้อง

ชั้นที่ 6 ห้องคลอด

4.กล้อง CCTV สารวจและติดตั้งให้
เพียงพอ

ชั้นที่ 7 NICU/กุมารเวชกรรม
ชั้นที่ 8 สูต-ิ นรีเวชกรรม
ชั้นที่ 9 ศัลยกรรมกระดูก

5.พัดลมโคจร
6.ระบบป้าย
-ป้ายที่ต้องออกแบบให้เป็น
ภาพรวม เช่น
ป้ายหน้าห้อง ป้ายบอกทาง ฯ
-ป้ายที่กลุ่มงานและฝ่ายต้องสารวจ

การจัดสรรพื้นที่:…/7

-7การจัดสรรพื้นที่
ชั้น

หน่วยงานย้ายอยู่อาคาร 10 ชั้น จัดสรรหน่วยลงพื้นที่ว่าง

ชั้นที่ 1

คลินิก SMC,ตรวจสุขภาพ,ห้องเจาะ
เลือด

หมายเหตุ

ชั้นที่ 2

-

ชั้นที่ 3

ห้องผ่าตัด (ยังไม่ย้าย)

ชั้นที่ 4

พยาธิวิทยา/ธนาคารเลือด

ชั้นที่ 5

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ชั้นที่ 6

งานห้องคลอด

ศัลยกรรมชาย 2

ชั้นที่ 7

NICU/กุมารเวชกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน(COC) แทนเด็ก 2 ชั้น 2 , ชั้น1

แทน X-RAY/ER เก่า รื้อถอน

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ชั้นที่ 8

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

ชั้นที่ 9

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โถปิดิกส์

ชั้นที่ 10

ห้องพิเศษ 12 ห้อง

แทนเด็ก 1+SNB เดิม (เด็ก 1
ชั้น 1+สายใยรัก)

อายุรกรรมชาย+สงฆ์

หน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงบริการ
- จักษุ
- โรงครัว จ่ายกลาง
- ห้องยา:Stock, unit dose
ลาดับ รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย

งบประมาณ(เงินบารุง)

1

ป้ายอาคาร(ป้ายทอง)

1 งาน

180,000 180,000

2

ป้ายโรงพยาบาลหนองคาย(ป้ายไฟ)

1 ป้าย

2,000,000 2,000,000

3

ติดตั้งกล้อง CCTV ชั้น 1

32 ตัว

193,900 193,900

4

ย้ายโคมไฟห้องคลอด

40,000 40,000

5

ทางเชื่อมอาคารชั้น 1

462,000 462,000
6.ทางเชื่อมอาคารชั้น 3:…/8

6

ทางเชื่อมอาคารชั้น 3

7

ระบบป้ายภายในอาคาร

8

จ้างเดินท่อเมนประปา

280,000 280,000

9

ปรับปรุงชั้น 4 พยาธิวิทยาคลินิก/ธนาคารเลือด

535,000 535,000

10

ปรับปรุงชั้น 5 รังสีวิทยา

380,000 380,000

11

ปรับปรุงชั้น 6 ห้องคลอด

110,000 110,000

12

ปรับปรุงชั้น 7 NICU/กุมารเวชกรรม

290,000 290,000

13

ปรับปรุงชั้น 8 สูติ-นรีเวชกรรม

204,000 204,000

14

ปรับปรุงชั้น 9 ศัลยกรรมกระดูก

110,000 110,000

15

500,000 500,000

ปรับปรุงชั้น 10 ห้องพิเศษ

12 ห้อง

รวม

7,284,900

งบจัดสรร

ประธาน

(เงินบริจาค)
5,284,900
10,000,000

คงเหลือ

เรื่อง

2,000,000

2,000,000

4,715,100

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

-- มีหนังสือจากบริษัทก่อสร้าง มาขอหนังสือรับรอง
- มอบกลุ่มงานบริหาร
ผลงานในการก่อสร้างตึก 10 ชั้น ควรให้บริษัททาการ ทัว่ ไปทาหนังสือรับรอง
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน
ที่ประชุม รับทราบ
-

4.3 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้าน
สารสนเทศ
4.3.1 รายงานความก้าวหน้า Smart hospital
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ลดแออัด
โรงพยาบาลหนองคาย
- ลดการรอคอย
- ลดการใช้กระดาษ

ที่ประชุม รับทราบ

Q system NKH:…/9

-9เรื่อง

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

Q system NKH
- เป้าหมายหลัก ระบบ Q system รพ.หนองคาย คือ
พัฒนา ให้เป็นระบบออกบัตรคิวจากจุดเดียวส่งไปยัง
หน้าห้องตรวจต่างๆ
- รองรับ Q online โดยเชื่อมกับ app smart Q
- พัฒนาใน SMC clinic * ปัจจุบันยังไม่มี admin
- ระบบคิว ปัจจุบัน พัฒนานาร่องใน OPD กระดูกและ
ข้อ
- เป้าหมายต่อไป
- OPD อายุรกรรม > เริ่ม เม.ย. 2563
- OPD ศัลยกรรม > เริ่ม พ.ค. 2563
- OPD อื่นๆ
Hosxp บูรณาการ
- เป้าหมายคือการเชื่อมฐานข้อมูลให้เป็นกลุ่มเดียวกัน
- ใช้โปรแกรม Hosxp จัดการข้อมูลคนไข้ ทั้งระบบ
ตั้งแต่ระดับ รพ.สต. โดยปรับมาใช้ Hosxp แทน
โปรแกรมเดิม
- ปัจจุบัน มี 19 รพ.สต. เริ่มนาร่อง 2 รพ.สต. เริ่ม
ทดสอบ เม.ย. 2563
- รพสต. นาฮี
- รพสต. (รอ สสอ. แจ้ง)
- Hosxp log in ด้วย user ตนเอง
- บันทึกข้อมูลในโปรแกรม และใช้โปรแกรม“มะลิ”
เสริมการดูข้อมูลเพิ่มเติม
- Print เฉพาะ ใบสั่งยา และ ใบเงื่อนไขการใช้ยา (ใช้คู่
กับ ใบนาทาง )
4.3.2 รายงาน ติดตาม
-1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับ
ที่ประชุม รับทราบ
คุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัด
การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้าตาล
คุณภาพหน่วยบริการใน CUP ในเลือด
อาเภอเมืองหนองคาย

1. ร้อยละของประชากร:…/10

-101. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด

2.. ร้อยละของประชากรไทย:…/11

-112. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

3.ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

ชื่อหน่วยงาน:…/12

-12-

4.ร้อยละสะสม:…/13

-134.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

8. ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3 และ 4 ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์
แนวทางตรวจสอบข้อมูล QOF 2563

ชื่อหน่วยงาน:…/14

-14-

เรื่อง

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

-แนวทางตรวจสอบข้อมูล QOF 2563
- KPI QOF 2563
1) ตัวชี้วัดกลาง (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม
2563 เฉพาะสิทธิ์ UC ณ 1 เมษายน 2562)
- ข้อมูลประชากรไม่นิ่ง (ส่วนกลางไม่คืนเป้า
ต้องใช้ฐานกลางปี)
- รพ. จะมีผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิ UC แต่ไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ ทาให้
- สสจ.คืนข้อมูล ให้พื้นที่แล้ว หากบุคคลไม่อยู่
ในพื้นที่ ให้ผู้รับผิดชอบ ประสานกับ รพ.สต. ให้ช่วย
คัดกรอง
2) ตัวชี้วัดพื้นที่ (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม
2563 Typearea 1, 3)
- สสจ.คืนข้อมูล ให้พื้นที่แล้วต้องหาผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประธาน

-นัดทีมเวชกรรม, IT., รอง
ผู้อานวยการด้านการคลัง
หารือร่วมกับผู้อานวยการ
เพื่อหารือแก้ไขดาเนินการ
ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นายธงชัย:…/15

-15ประเด็นสาคัญ

เรื่อง
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
4.4 นายธงชัย นาคมนต์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้าน
พัฒนาองค์กร แจ้งเรื่อง
4.4.1 การตรวจสุขภาพ -: เริ่มตั้งแต่ 11 มีนาคม-3 เมษายน 2563 ซึ่งได้มี ที่ประชุม รับทราบ
บุคลากร โรงพยาบาล
หนังสือแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงานแล้ว โดยขอบเขตการ
หนองคาย ประจาปี 2563 : ตรวจสุขภาพ มี 2 โปรแกรม ดังนี้ 1) อายุน้อยกว่า
35 ปี 2) อายุ ม ากกว่ า 35 ปี หน่ว ยงานอาชีว เวช
กรรมจะรับผิดชอบที่มีอยู่ในโปรแกรม, การเลือก visit
ให้ใช้ visit ที่หน่วยงานอาชีวเวชกรรมเปิดไว้ เพราะ
เวลาดึงโปรแกรมเพื่อประมวล จะสามารถดึงจาก visit
นั้นได้ โดยบุคลากรที่ตรวจเป็นบุคลากรทั้ง หมด และ
ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยง ในปีนี้จะตรวจ
เรื่องของไวรัสตับอักเสบบี จะนาร่องในกลุ่มเสี่ยงที่ห้อง
ผ่าตัด, วิสัญญี, การเอ็กซเรย์ ให้ บริการที่หน่ว ยงาน
รังสีวิทยา ให้บริการในภาคบ่าย ของวันที่กาหนดของ
หน่วยงาน ไปที่หน่วยงานได้เลย แจ้ง NH เพิ่มบริการ
ตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปาก ตรวจที่ ห น่ ว ยงานอาชี ว เวช
กรรม จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ ให้บริการทุกวันพุธ เริ่ม
ตั้งแต่วัน ที่ 11 มีนาคม-3 เมษายน 2563 ช่วงเช้า
8.00-11.00 น.

ผู้รับผิดชอบ

4.5 นายพิชิต บุตรสิงห์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.5.1 RDU

-- รางวัล RDU ดีเยี่ยมจากผลงานผ่าน RDU ขั้น2
ที่ประชุม รับทราบ
เป็น รพท. รพศ.แห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 8 และ
ผลงาน RDU หนองคายเป็นที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8
ในการตรวจราชการรอบแรกปีงบประมาณ 2563
4.5.2 พิธีเปิดคลินิกกัญชา - วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ทีป่ ระชุม รับทราบ
และโครงการร้านยาลดแออัด บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รพ.หนองคาย
- กาหนดการ พิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และ
โครงการ ร้านยา ลดแออัด โรงพยาบาลหนองคาย
13.30 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมกันที่ หน้าห้องตรวจคลินิกกัญชาทางการแพทย์
บริเวณแผนกผู้ป่วย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.
หนองคาย
13.45 น. สาธารณสุขนิเทศสุขภาพที่ 8 ประธานใน
พิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
14.00 น.:…/16

เรื่อง

-16ประเด็นสาคัญ
14.00 น. เชิญประธานขึ้นแท่นรับฟังการกล่าว
รายงาน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกล่าวรายงานความ
เป็นมาของทั้ง 2 โครงการ ประธานกล่าวเปิดงาน ตัด
ริบบิ้นแล้วชม นิทรรศการ และพบประสื่อมวลชน
15.00 น. เดินทางไปมอบป้าย ร้านยาชุมชนอบอุ่น
ให้กับร้านยาทั้ง 4 แห่ง พร้อมพูดคุยกับผู้ป่วยที่ไปใช้
บริการ เริ่มจากร้านยาทวียาเภสัช สรรพรรณยา
ซุปเปอร์เซฟ และ Health UP
16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมการเปิดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์และโครงการร้านยา ลดแออัดของ
โรงพยาบาลหนองคาย

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ
- สะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน
- ได้รับยาและคาปรึกษาด้านยาจากเภสัชกรรมทุก
ครั้ง
- ได้รับยาที่มีคุณภาพมาตรบานชนิดเดียวกันกับ
โรงพยาบาล
- มีเภสัชกรประจาครอบครัว ติดตามการใช้ยาและ
ผลการรักษาได้
- เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา
- ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการรับยาที่ร้านยา “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”
1. พบแพทย์ รับการตรวจรักษาจากแพทย์
2. แจ้งความประสงค์ ยื่นใบสั่งยา พร้อมแจ้ง
ความประสงค์ที่จะรับยาใกล้บ้าน
3. เลือกร้านยา รับทราบข้อมูล พร้อมกรอก
แบบฟอร์มแสดงความยินยอม
4. ร้านยากับเภสัชกรร้านยา นาบัตรประชาชน
ไปรับยาที่ลงทะเบียนไว้ในระยะเวลาที่กาหนด
5. ติดตามการใช้ยาโดยเภสัชกร แล้วกลับไปพบ
แพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลตามปกติ
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้านยาทวียาเภสัช
- ร้านยาสรรพรรณยา
- ร้านยาเฮลท์อัพ สาขา Lotus หนองคาย
- ร้านยาซุปเปอร์เซฟ สาขาอัศวรรณ 2
หนองคาย
ติดต่อเข้าร่วม:…/17

-17เรื่อง
ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ติดต่อเข้าร่วมโครงการ (ในเวลาราชการ 8.0016.00 น.)
- ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก หมายเลข 10 รพ.
หนองคาย โทร 042-413456-65 ต่อ 124
- ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 โทร
042-413456-65 ต่อ 226
- ผู้ป่วยควรมียาเดิมเหลืออย่างน้อย 3 วัน
4.5.3 โครงการ ปราบฮ่อรัน -กาหนดการ
ที่ประชุม รับทราบ
2020 ซุปเปอร์มินิมาราธอน
04.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง แขกผู้มี
วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม
เกียรติ สื่อมวลชน ช่างภาพ พร้อมกัน ณ จุดปล่อยตัว/
2563
เส้นชัย
04.30 น. อบอุ่นร่างกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน
ระยะ 14.5 กิโลเมตร
05.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วน
ราชการ มาถึงบริเวณงาน ณ ศูนย์การค้า ชิก ชิก มาร์
เก็ตหนองคาย
05.30 น. ประธานจัดงาน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานต่อ
ประธานพิธี
05.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าว
เปิดงาน และกดสัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN
และนักวิ่งครอบครัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
08.00 น. พิธีมอบรางวัล
09.30 น. เสร็จพิธี
4.5.4 โครงการ
-โครงการ เมืองหนองคาย มินิมาราธอน 2020
ทีป่ ระชุม รับทราบ
เมืองหนองคาย มินิมาราธอน “ผู้ใหญ่ RUN กานันวิ่ง” ในวันที่ 5 เมษายน 2563
2020 “ผู้ใหญ่ RUN กานัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วิ่ง”
60 พรรษา จังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัคร วันที่ 19
กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2563 สมัครด้วยตัวเองได้ที่
ที่ว่าการอาเภอเมืองหนองคาย จัดโดย ชมรมกานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอเมืองหนองคาย
รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
1) เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบให้โรงพยาบาลหนองคาย
2) เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาศักยภาพชมรม
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองหนองคาย

ผู้รับผิดชอบ

4.5.5 สานักงานสาธารณสุข:…/18

-18เรื่อง
ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
4.5.5 สานักงาน
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ขอเชิญชวน ประชุม รับทราบ
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนทุกท่าน ร่วม
ขอเชิญชวนบุคลากร
กิจกรรม KICK OFF หนองคายก้าวท้าใจ ออกแฮง
สาธารณสุข อสม. และ
แยงคีง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
ประชาชนทุกท่าน ร่วม
ณ สวนสาธารณะหนองถิ่น เทศบาลเมืองหนองคาย
กิจกรรม KICK OFF
- ส่งผลวิ่งก้าวท้าใจระยะสะสมที่งานสุขศึกษา
หนองคายก้าวท้าใจ ออกแฮง
- มีรางวัลที่ 1-3 แยก ชาย-หญิง
แยงคีง
4.6 นางฤดีมน สกุลคู รอง
ที่ประชุม รับทราบ
ผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง
แจ้งเรื่อง รายงานสถานการณ์
การเงินการคลัง ประจาเดือน
2563

ผู้รับผิดชอบ

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ประจาเดือน 2563

1.งบบุคลากร:…/19
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4.7 นายรังสรรค์ :…/20

-20เรื่อง
4.7 นายรังสรรค์ ไชย
ปัญญา หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป รายงานค่า
สาธารณูปโภค
4.7.1 รายงานค่า
สาธารณูปโภค

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562 ธ.ค. 2561
(16,150,000)

ม.ค. 2562

ก.พ. 2562

รวม

ร้อยละ

1,066,372.78 888,849.97 1,261,447.38 5,790,747.33

ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค. 2562
(16,150,000)

ม.ค. 2563

ก.พ. 2563

รวม

35.86
ร้อยละ

1,061,449.25 1,093,206.68 1,009,863.07 5,790,747.33

35.86

รายละเอียดค่าน้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563 โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562 ธ.ค.2561
(3,325,000)

เรื่อง

ก.พ. 2562

รวม

ร้อยละ

217,783.14 233,986.75 239,091.51 1,090,231.42

ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค. 2562
(3,325,000)

ม.ค. 2562

ม.ค. 2563

ก.พ. 2563

รวม

271,938.52 305,145.49 271,857.53 1,459,408.96
ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่ง
การ
4.6.2 การขึ้นตึก 10 ชั้น : รายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ต้องการ ที่ประชุม รับทราบ
:
ใช้ ให้แจ้งรายการที่ศูนย์เครื่องมือ
แพทย์, รายการครุภัณฑ์สานักงาน
4.6.3 การจัดสรร Mask : แจ้งมาที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่ประชุม รับทราบ
: ด้วยปัจจุบันโรงพยาบาลหนองคายมี
Mask 100 กล่อง ซึ่งอาจจะไม่มี
เพียงพอต่อการใช้งาน แหล่งที่ซื้อ
องค์การเภสัชกรรม มีโควตาเป็นรอบ
ๆ, บริษัทบางกอกอินเตอร์, บริษัทชัยศิ
ริแมส และแมสผ้าจากเรือนจา มี
2,500 ชิ้น แจกให้บุคลากร คนละ 2

32.79
ร้อยละ
43.89
ผู้รับผิดชอบ

ท่านใดที่ยังไม่ได้รับ:…/21

-21ชั้น ท่านใดที่ยังไม่ได้รับ รับได้ที่กลุ่ม
การพยาบาล ด้วยสถานการโรคโควิด
19 จึงมีการจากัดการใช้ จากการ
หารือกับกลุ่มการพยาบาล และงาน IC
ได้ข้อสรุป ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

หน่วยงาน
ห้องผ่าตัด (OR)
OPD 1,2
ICU1
ICU2
ER
ทันตกรรม
ตึกอายุรกรรมชาย
ตึกอายุรกรรมหญิง
ตึกแยกโรค
ตึกศัลยกรรมชาย
ตึก NSICU (ศัลยกรรมประสาท)
ตึกศัลยกรรมหญิง
ศูนย์เปล
ห้องคลอด
คลินิกพิเศษ
VIP 4+5
วิสัญญี
ไตเทียม
พิเศษ 60 ชั้น 1
พิเศษ 60 ชั้น 2
LAB
ตึกกุมารเวชกรรม 2
พิเศษ 60/3
ตึกศัลยกรรมกระดูก
ตึก NICU (กุมาร 1)
หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม
ตึกอายุรกรรมรวม
X-ray
CRM

จานวน/เดือน

จานวน/สัปดาห์
40
52
20
20
16
16
24
24
20
16
8
16
12
12
5
24
8
8
8
8
16
12
8
16
16
12
8
12
8

10
13
5
5
4
4
6
6
5
4
2
4
3
3
2
6
2
2
2
2
4
3
2
4
4
3
2
3
2
30.กายภาพบาบัด:…/22

-2230
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

กายภาพบาบัด
งานเวชกรรมฟื้นฟู
คลินิกจิตเวช
ตึกพิเศษสู่ขวัญ
ตึก ตา หู คอ จมูก
หน่วยงาน COC
ศูนย์สั่งการ
ธนาคารเลือด
อาชีวเวชกรรม
ธุรการ (เก็บขยะ)
กลุ่มงานเภสัชกรรม
เวชกรรมสังคม
ห้องบัตร
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
คลังยา (เบิกให้ รพ.สต.20 แห่ง)
การเงิน (ห้องเก็บเงิน)
หน่วยจ่ายกลาง
แพทย์แผนไทย
ศูนย์ประกันสุขภาพ 1 (สสร.)
ธุรการ (รปภ.)
ซักฟอก
งานโภชนาการ
รวม
เรื่อง

กลุม่ งานทันตกรรม
ขอเสนอ

ประเด็นสาคัญ
:

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
6
2
1
1
25
1
2
2
1
1
2
2
177

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

-: ด้วยสภาวะ Mask ขาดแคลน กลุ่มงานทันตกรรม ที่ประชุม รับทราบ
เป็ น หน่ ว ยที่มี ความเสี่ ยงสู ง จากการประชุม ภายใน
หน่วยงาน จะเลื่อนบริการสาหรับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม, ถ้า
Mask ในหน่วยงานเหลือจานวน 2 กล่อง จะขอเลื่อน
case ที่ไม่ฉุกเฉิน เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน งาน
ครอบฟั น แต่ case ที่ ฉุ ก เฉิ น ยั ง ให้ บ ริ ก าร แต่ ณ
ขณะนี้หน่วยงานทันตกรรมยังมี Mask ที่เพียงพออยู่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ
พิจารณา

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

4
4
4
8
12
4
4
8
4
4
24
8
4
4
50
4
8
8
4
4
5
6
650

ผู้รับผิดชอบ

