รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
1. นายชวมัย
2. นายพิสิฐ
3. นายอุเทน
4. นางณฤดี
5. นางพนิดา
6. นางศุภลักษณ์
7. นายฉัตรชัย
8. นายธงชัย
9. นายกฤษฎา
10. นายจารุวัฒน์
11. นางวันรัฐ
12. น.ส.รัชดาพร
13. น.ส.กรรณิการ์
14. นายจำรัส
15. นายสาธิต
16. นายสุรพล
17. นางภิรดี
18. นายเอกพนธ์
19. น.ส.สุนิดา
20. น.ส.นิรมล
21. นางอรวรรณ
23. นายถนอม
22. นางพรรณี
23. นายรังสรรค์
24. นายอภิสามารถ
25. นางกมลฐา
26. น.ส.พรรผณิต
27. นางกมลฐา
28. น.ส.ศิวิไลซ์
29. นายกงเพชร
30. น.ส.เพ็ญพรรณี
31. น.ส.เขมอชิร์กุล

สืบนุการณ์
อินทรวงษ์โชติ
จันบุตรดี
ทิพย์สุทธิ์
พันธุรัตน์
นิยะสม
บุญประชารัตน์
นาคมนต์
ศรีกุลวงศ์
แจ้งวัง
ตั้งกิจวานิชย์
ปุยนุเคราะห์
โกสิลา
พงษ์พิศ
พจน์จลองศิลป์
เอียตระกูลไพบูลย์
บวรกิติวงศ์
บวรกิติวงศ์
พรรณะ
พงษ์ไทย
บุญสิทธิ์
เพชรยิ้ม
สมัครคุณ
ไชยปัญญา
คล่องขยัน
เกยด่านกลาง
ชัยจันทร์
สมานทรัพย์
ศรีวิเศษ
ขุนเขียว
ใจกว้าง
อินทรวิเชียร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายนฤพนธ์
ยุทธเกษมสันต์
2. น.ส.ภรณี
พรวัฒนา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู้อำนวยการฯ อาวุโส
รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร
รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ
(แทน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารครุภัณฑ์การแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 2
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุม่ ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุม่ ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 4

หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้างานนิติการ
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานสุขศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
3. นางสุกัญญา .../2

3. นางสุกัญญา
4. นายวุฒิศักดิ์
5. น.ส.จินตาหรา
6. นายขวัญชาย
7. นายบุญพิชิต
8. น.ส.มนฤดี
9. น.ส.ปรานต์ศศิ

กราบไกรแก้ว
อารีย์วัฒนานนท์
มังคะละ
กิติรัตน์
พ่อบาน
วงศ์จิตรัตน์
อินทรวิเชียร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางขวัญใจ
2. น.ส.กชพรรณ
3. นางสมร
4. นายสมศักดิ์

เกษร
พิลางาม
ปัญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร์

5. นางกมลพร
6. นางอิฏฐิวรรณ
7. นางวราภรณ์
8. นางปวีณา
9. นางนงเยาว์
10. นางกฤษณา
11. นางเยาวเรศ
12. นางสมนา
13. นางนุสรา
14. นางณิชา
15. น.ส.พัชริดา
16. นางสิวินีย์
17. นางปริณดา
18. นางสุรีพร
19. นางเพียงไพฑูรย์
20. นางลำยอง
21. น.ส.เอมอร
22. น.ส.ประไพนิล
23. นายปรีดา
24. นางเกศินี
25. นางกุลภาภร
26. นางรพิพรรณ
27. นางช่อเพชร
28. นางโสภิฎา
29. นางชนพิชา
30. นายวรรณกร

จันทร์หล่น
พิมพ์ศักดิ์
ปู่วัง
หาระคุณ
ท้าวพรม
สารบรรณ
ตัณฑเกษม
สกุลคู
มหิศนันท์
ตั้งพรชูพงศ์
เคนาภูมิ
หนุ่มขุนทด
ไตรยะวงศ์
คำตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แก้วด้วง
อาสนานิ
เชื้อสะอาด
ปัญสวัสดิ์
โสภาเวทย์
ตันกิจเจริญ
ผันผิน
พินยา
เดชนรสิงห์

-2รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุม่ ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ คนที่ 1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุม่ ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมิและตติยภูมิคนที่ 2

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 1
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 2/หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 10
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด
หัวหน้าศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง
หัวหน้าห้องคลอด
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 1, 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 2, 3
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และ 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC)
หัวหน้างานธนาคารเลือด
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
หัวหน้างานจิตเวชและยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้าศูนย์ COC
หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน้าหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้างานเวชระเบียน
31. น.ส.ทิพวรรณ.../3

31. น.ส.ทิพวรรณ
32. น.ส.สิริลักษณ์
33. น.ส.รัชนี
34. นางสำเนียง
35. นางคณิวรรณ
36. นายวรวุฒิ
37. นางวริศรา
38. น.ส.จิรพันธ์
39. น.ส.สว่างจิตต์
40. น.ส.กัลยามัย
41. น.ส.ประภาสิริ
42. น.ส.คนึงนิจ
43. น.ส.นิตยา
44. 36. สุนทรี
45. น.ส.วาทินี
46. น.ส.ชาริณีย์
47. นางสิรินาฏ
48. น.ส.เสาวลักษณ์
49. นางระวิวรรณ์
50. นายรัชดา
51. นางฐิตารีย์
52. นางระพิพรรณ
53. น.ส.สุธาทิพย์
54. นายชนินทร์

เตนากุล
บุญประกอบ
คคนานดำรง
จันทร์รัตน์
ภูษา
ยังเกษม
เบ้านู
เจริญ
ปานิเสน
โลจันทร์ต๊ะ
แก้วอุ่นเมือง
คำปึง
เสมาจันทร์
ใสสะอาด
ไชยวัน
มุกขอนแก่น
สุวรรณรินทร์
ภูมิเทศ
โสชมภู
เลิศอเนกวัฒนา
อิงไธสง
สุวรรณรินทร์
ทองกุล
บุญทอง

-3หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหน้าหอผู้ป่วยจิเวชและยาเสพติด
หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ
หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค 60/1, 60/4
พิเศษ ชั้น 10
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1
กลุ่มงานเภสัชกรรม
Cohort Ward 60/1
หู ตา คอ จมูก
หน่วยงานจิตเวช
หน่วยงานจิตเวช
ห้องผ่าตัด
ศูนย์จัดเก็บรายได้
พิเศษ 60 ชั้น 3
หน่วยงานทันตกรรม
หน่วยงานวิสัญญี
OPD ตา
ศูนย์จัดเก็บรายได้
งานสนาม

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
วาระก่อนการประชุม
1. พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลหนองคาย ตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นการต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 28
มกราคม 2565 หมดอายุวันที่ 27 มกราคม 2568
2. แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ (หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
2.1 น.ส.คะนึงนิจ คำปึง
จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม
2.2 น .ส.สุนทรี
ใสสะอาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงาน หู ตา คอ จมูก
2.3 น.ส.กัลยามัย โลจันทร์ต๊ะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2.4 น.ส.ประภาสิริ แก้วอุ่นเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรมชาย 1
2.5 น.ส.ชาริณีย์ มุทขอนแก่น นักจิตวิทยา
กลุ่มงานจิตเวช
2.6 น.ส.วาทินี
ไชยวัน
นักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
2.7 นายชนินทร์ บุญทอง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
งานสนาม
ประธาน -กล่าวขอบคุณพญ.พนิดา พันธุรัตน์ และกลุ่มงานรังสีวิทยาที่ร่วมแรงร่วมใจ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ทุกท่าน ที่มาทำงานร่วมกัน จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา โรงพยาบาลหนองคาย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.../4

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย
1.1. กล่าวขอบคุณกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ที่เป็น ทีมหลักของคณะกรรมการงานกาชาด
และ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ในงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2565
-ปีต่อไปคาดว่าจะมีการเพิ่มให้มีการตอบปัญหาวิชาการ มอบผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้าน
กิจกรรมพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 วันที่ 16 มีนาคม 2565 : ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์สัญจร เขต 8 มาตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลหนองคาย นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ได้รับคำแนะนำจากราชวิทยาลัยฯ ในอนาคตราชวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลหนองคายมีประสาท
ศัลยแพทย์ (5 คน)
1.3. วันที่ 24 มีนาคม 2565 : นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยมและติดจามแผนการดำเนินงาน
และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลหนองคาย ซึ่งได้รับคำชื่นชมและยินดี
สนับสนุนโรงพยาบาลหนองคาย
1.4 เปิดอาคารผู้ป่วยจิตเวช : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตรวจเยี่ยมและเปิดอาคาร
ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
-มอบหัว หน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจ, ผู้ช ่ว ยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเ ศษ
เตรียมการต้อนรับ
-อาคารผู้ป่วยจิตเวช จะมีการปรับแสงสว่างเพิ่มให้เพียงพอ และจะมีพิธีทำบุญเปิดอาคาร
มอบรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ นิมนต์ พระวัดโพธิ์ชัยและเตรียม
งานพิธีเปิดอาคารฯ
1.5. โครงการศัลยกรรมพสาติก : กำหนดมาศัลยกรรมที่โรงพยาบาลหนองคาย วันที่ 4-5
เมษายน 2565
-มอบ นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คนที่ 1
ดำเนินการ เตรียมความพร้อม
1.6 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 : มีการมอบหมายทีมที่เกี่ยวข้องสรุปผล
การตรวจราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหนองคายและเครือข่าย และนัดประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
-มอบรองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ดำเนินการ
1.7 การอบรมหลักสูตร รองฯแพทย์ นบส 39/2565 : นายแพทย์จารุวัฒน์ แจ้งวัง ได้รับการ
คัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
1.8 การอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการด้านบริหาร : นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์
1.9 คำสั่งโรงพยาบาลหนองคายที่ 208/2565 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ โกสิลา
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ คนที่ 3 และ
คำสั่งโรงพยาบาลหนองคาย ที่ 244/2565 แต่งตั้งให้นายจำรัส พงษ์พิศ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ คนที่ 4
1.10 โครงการก้าวท้าใจซีซั่น 4 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สมัครให้มากที่สุด
ที่ประชุม รับทราบ
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-52.เรื่องแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.1 การประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565
1) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าจากการจัดอันดับ
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2565 โดยนิตยสารรายสัปดาห์ชื่อดังระดับโลกของสหรัฐอเมริกา
“Newsweek” มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดอันดับ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1.1 โรงพยาบาลราชวิถี
1.2 โรงพยาบาลขอนแก่น
1.3 โรงพยาบาลพุทธชินราช
1.4 โรงพยาบาลสงขลา
1.5 โรงพยาบาลหาดใหญ่
2) สถานการณ์โรคโควิด-19 : จะมีการประกาศให้เป็น โรคประจำถิ่น ซึ่งโรงพยาบาล
หนองคายได้ทำตามนโยบาย คือ ATK Test แต่เนื่องจาก สปป.ลาว มีมาตรการให้ผู้ขับรถบรรทุกที่จะเดินทางเข้า
สปป.ลาว จะต้องมีการตรวจ RT-PCR
3) งานกัญชาทางการแพทย์ : ฯพณฯท่านรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล มี
นโยบายที่จะปลดล็อคกัญชา ไม่ ให้เป็นยาเสพติด อยู่ขั้นตอนเสนอร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมที่
โรงพยาบาลโพนพิสัย เพื่อดันให้เป็น Node
4) ขอให้เร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์ เข็มที่ 3
5) เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดสูง
6) กัญชากัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ ของ 12 เขตสุขภาพ ได้ดำเนินการต่อไป
7) มาตรการ เจอ แจก จบ ซึ่งโรงพยาบาลหนองคายได้ทำตามนโยบายแล้ว
8) ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน โรงพยาบาลหนองคายยังเบิกจ่ายได้น้อย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่
2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ได้พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อแก้ไขต่อไป
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 สติ๊กเกอร์จอดรถ :
-มอบรองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร ให้กำกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการเข้า-ออก เริ่มบังคับใช้วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565
จะมีการเข้มงวดขึ้น รถคนใดไม่ติดสติ๊กเกอร์ไม่ให้เข้าเขตโรงพยาบาล
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการด้านบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้
4.1.1 การจัดซื้อเต็นท์โดมขนาด 16x20 เมตร จำนวนเงิน 380,000 บาท สำหรับ
ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 ที่ ARI คลินิก ตามวัตถุประสงค์ของครอบครัวอาศัยราช ผู้บริจาค ใช้เวลาติดตั้ง
ประมาณ 10-15 วัน
4.1.2 อาคารอนุรักษ์.../6

-64.1.2 อาคารอนุรักษ์ บ้านพักผู้อำนวยการหลังเก่า : กรมศิลปากร มาประมาณการซ่อม
แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแบบและ BOQ จะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนเมษายน 2565
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.2 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
4.2.1 ผลการดำเนินงาน Covid free setting 1-23 มีนาคม 2565
1) ตรวจ ATK =1,238 ราย มีผลบวก จำนวน 18 ราย
2) การฉีดวัคซีนใน รพ. เข็มแรก จำนวน 87 ราย, เข็มอื่น จำนวน 170 ราย
3) การทำความสะอาดหน่วยงาน
4.2.2 การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล เดือน มีนาคม 2565 รวม 33 ราย
(หน่วยที่มีการติดเชื้อมากกว่า 2 คน (พยาบาล) ; ER, อญ, อช1, อช2, ศช2
4.2.3 โครงการศัลยกรรมตกแต่งสัญจร (วันที่ 4-5 เม.ย.2565) ; 49+2 , ฉีด Botox 12 ;
เตรียมที่พัก,อาหาร
4.2.4 การให้บริการวัคซีนที่งานอนุสาวรีย์ ปราบฮ่อ วันที่ 5-13 มีนาคม 2565 ; วัคซีน
Astra (เข็ม 3,4) ใช้ไป 9 ขวด (71 ราย)
4.2.5 การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยที่ ARI clinic ; หมุนเวียนหัวหน้าตึก และเจ้าหน้าที่ทอี่ อก
ออกปฏิบัติงานที่ อบจ.มาช่วยปฏิบัติงาน ในเดือน เมษายน 2565 มีการเปิดช่องให้บริการกลุ่มข้ามลาวเพื่อส่ง
สินค้า ให้มาตรวจที่ข้างอาคาร 114 เตียง
ประธาน : อนุมัติในหลักการ ให้จัดเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสม
4.2.6 การพัฒนางานมาตรฐานการพยาบาล เพื่อเตรียมรับการประเมินไขว้ภายในเขต
จากโรงพยาบาลนครพนม มีการจัดประชุม ลงเยี่ยมหน้างาน
4.2.7 การจัดการเรื่องแฟ้ มผู้ป่วยในของหอผู้ป่วย แยกโรค (60 เตียงชั้น 1,60เตียงชั้น4)
ค่อนข้างล่าช้าจากปัญหาภาระงาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 นางพนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.3.1 ตามที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย มีนโยบายประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์กับ
สื่อมวลชน จึงได้จัดทำบัตรพิเศษสำหรับสื่อมวลชน จำนวน 30 ท่าน,และบัตรสมาคมเวียดนาม จังหวัดหนองคาย
จำนวน 31 ท่าน ถ้าหากเจ้าหน้าที่ได้เห็นบัตรนี้แสดงพร้อมบัตรประชาชน ขอความร่วมมือให้บริการอย่างรวดเร็ว
4.3.2 การจัดทำป้ายชื่อ/สายคล้องคอ/บัตรเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบัตรเดิมยังเป็นรูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่จะมีโลโก้โรงพยาบาล ด้านหลังบัตรมีชิฟฝังพร้อมกับสายคล้องคอ สามารถทำได้ทั้ง 3 รูปแบบ เจ้าหน้าที่
จะได้รับสายคล้องคอ 1 สาย แบบหนีบ 1 อัน และผู้ที่ต้องการรูปแบบอื่น ๆ จะทำจำหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการ
4.3.3 การจัดงานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2565 คาดว่าจะมี
การจัดในวันที่ 12 เมษายน 2565 สถานที่ลานข้างบ้านท่านผู้อำนวยการ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบประกันสุขภาพ รายงานสถานการณ์
การเงินการคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

1.ผลการดำเนินงาน.../7

-71. ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565
(ตุลาคม 2564–กุมภาพันธ์ 2565 ) รอบ 5 เดือน

รายรับ

รายจ่าย
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-8Benchmarking รพท.หนองคาย กับ รพท./รพศ ในเขตสุขภาพที่ 8 ณ กุมภาพันธ์ 2565
สภาพคล่องทางการเงิน

ความมั่นคงทางการเงิน

2. สรุปประเด็นตรวจราชการ รอบที่ 1/2565โรงพยาบาลหนองคาย วันที่ 16-18
มีนาคม 2565 “ระบบธรรมาภิบาล” การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2.1 สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลหนองคาย (ข้อมูล 28 ก.พ. 2565)
2.1.1 หน่วยบริการในจังหวัดหนองคาย ไม่มีโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ
วิกฤติทางการเงิน เป้าหมาย : ไม่มีโรงพยาบาลที่วิกฤติทางการเงินระดับ 7 และระดับ 6 รพ.หนองคาย : Risk
Score=0
2.1.2 แนวโน้มสถานการณ์ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ดีขึ้น

2.1.3 แนวโน้มสถานการณ์.../9

-92.1.3 แนวโน้มสถานการณ์ ผลประกอบการ EBITDA ดีขึ้น

2.1.4 แนวโน้มสถานการณ์ สภาพคล่องเงินสด (Cash Ratio)/เจ้าหนี้

2.1.5 ผลงานบริการผู้ป่วยใน และ Unit Cost OP/IP

2.1.6 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ (รายสิทธิ) จ.หนองคาย

2.1.6 แนวโน้มภาพรวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563-2565

2.2 ประเด็นที่ตรวจพบ.../10

-102.2 ประเด็นที่ตรวจพบ
2.2.1 ข้อสังเกต : มีลูกหนี้สิทธิ UC ในรายงานงบทดลองทางบัญชีคงเหลือ
จำนวนมาก
สาเหตุ : ขาดการตรวจสอบ/กระทบยอดลูกหนี้ระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้
และบัญชี
การประชุมทบทวน/แก้ไขปัญหา
1) การใช้โปรแกรม RCM ในการจัดเก็บรายได้ และตรวจสอบข้อมูล
ลูกหนี้ให้ถูกต้อง
2) การกระทบยอดลูกหนี้ระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้และงานบัญชี
ทุกเดือน
3) เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกกองทุนให้เป็นปัจจุบัน โดยเน้นที่สิทธิ UC
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ลูกหนี้ COVID-19 ที่รอเบิกชดเชยข้อมูล ณ 22 มีนาคม 2565
รายการ
IP COVID-19
OP COVID-19
CI รพ.สนาม
CI
HI
OP Self
คัดรองจาก รพ. ชุมชุน RTPCR
รวม

จำนวน (ราย)
586
6,200
128
750
2,323
500
7,288
10,989

จำนวนเงิน (บาท)
8,790,000
1,562,500
1,536,000
4,012,500
16,493,300
650,000
8,745,600
41,789,900

4) หน่วยจัดเก็บรายได้.../11

-114) หน่วยจัดเก็บรายได้เร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และคีย์เบิก
ค่ารักษา ให้ทันรอบเบิกจ่าย สปสช.เขต 8
ข้อมูลการรับเงินชดเชยค่ารักษา COVID-19 จาก สปสช. ปี 2564-2565

2.2.2 สรุปปัญหาที่พบกรณี IPD
หน่วยงาน
Ward

คลินิกพิเศษ/ไตเทียม
OR/Anes
Lab/Blood bank
X-ray/CT
ห้องยา
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์

รายการ
คีย์ค่าเตียง, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการทางการแพทย์ ไม่ครบถ้วน บางเคสลงเกินวัน
จำหน่าย/บางเคสลงไม่ครบ ** เก็บค่าห้องส่วนเกินไม่ครบ
D/C ผิด วัน/เวลา/สถานะ/ประเภท/แพทย์ ใน chart และ HOSxP ไม่ตรงกัน
** ไม่ D/C ผู้ป่วยออกจาก HOSxP
ไม่คิดค่าหัตการ LP, เจาะปอด, เจาะท้อง, เจาะน้ำออกจากข้อ
ไม่คิดค่าวัสดุ ET tube, ท่อระบายช่องอก (ICD),NG,tube, Foley’s cath, Urine
ไม่คิดค่าบริการต่าง ๆ ค่าทำแผล, ใส่ NG, สวนปัสสาวะ, เครื่องติดตามการทำงานของ
11
หัวใจ, เครื่องช่วยหายใจ, ค่าออกซิเจน, ค่ารถ Refer, EKG, Hct, MB
เอกสารเวชเบียนไม่ครบถ้วน ไม่มีผล Lab/ ผลตรวจพิเศษต่าง ๆ / ข้อมูลในเอกสารไม่
สมบูรณ์ เขียนไม่ครบ
ทำ chart จำหน่ายไม่เรียบร้อย ไม่เย็บเอกสาร เรียง chart จำหน่ายไม่ถูกต้อง
** ไม่ต้องติด copy order/ กระดาษ copy มาใน chart จำหน่าย
ไม่ลงค่าตรวจ EGD, Colonoscope, Echo, Holter, ฟอกเลือด
ลงค่าผ่าตัดใน HOSxP ซ้ำซ้อน/ลงไม่ครบ/ไม่ตรงกับใบบันทึกรายการ/ลงช้าภายหลัง
ผู้ป่วย D/C
คิดค่า Lab ซ้ำ /ไม่คิดค่า Patho (ลงราคา หลัง D/C)/ ไม่คิดค่าให้เลือด/วัสดุ/ค่า G/M
คิดค่า U/S, CT, MRI ซ้ำซ้อน
คิดค่ายาเกิน (ผู้ป่วย D/C แล้ว)/ไม่คีย์ค่ายา
สิทธิผู้ป่วยในระบบ HOS xP ไม่ถูกต้อง
2.2.3 ลูกหนี้.../12

-122.2.3 ลูกหนี้ COVID-19 สิทธิ UC รอจ่ายจาก สปสช.
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุข
สำหรับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (OP)

ลูกหนี้ค่าบริการ
สาธารณสุขสำหรับ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (IP)

หนองคาย

18,101,531

30,551,010

48,652,541

หนองบัวลำภู

38,997,618

5,959,006

44,956,624

บึงกาฬ

16,245,600

26,451,647

42,697,247

เลย

3,614,150

1,218,150

4,832,300

สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

4,181,350

3,183,553

7,364,903

476,604

3,163,902

3,640,506

3,763,201

27,530,605

31,293,806

โรงพยาบาลทั่วไป
(ในเขตสุขภาพที่ 8)

สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
กุมภวาปี

รวม

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากงบทดลองของแต่ละ รพ. (ณ ก.พ. 2565)
- ยอดลูกหนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี
- รพ.นครพนม/รพ.วานรนิวาส ไม่มีข้อมูล
การบริหารจัดการลูกหนี้สิทธิประกันสังคม ในเครือข่าย รพ.หนองคาย
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

ยอดลูกหนี้จาก
งานบัญชี (บาท)

ยอดเรียกเก็บจาก
รพ.นค.ได้รับการจ่ายชดเชย
หน่วยจัดเก็บรายได้
(บาท)
(บาท)

ประกันสังคม OP เครือข่าย

10,131,422.40

4,501,849.71

ประกันสังคม IP เครือข่าย

5,120,859.51

-

1,610,000.00
3,013,174.80

ประกันสังคม OP นอกเครือข่าย

509,717.55

-

117,752.25

ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย

4,445,594.15

-

ประกันสังคม กองทุนทดแทน

2,472,519.25

-

ประกันสังคม 72 ชม. (โควิด)

16,051,422.30

8,289,619.20

รวม

38,731,535.16

2,469,936.00
898,584.00

4,864,799.20
12,791,468.91
12,974,246.25
รวมเป็น 25,765,715.16 บาท
ข้อตรวจพบ.../13

-13ข้อตรวจพบ
1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเรียกเก็บหนี้ประกันสังคมของรพ.หนองคาย 204 วัน
(เกณฑ์ ≤120 วัน)
2. ลูกหนี้ประกันสังคมเครือข่ายมีจำนวนมาก เนื่องจากการส่งข้อมูลของลูกข่าย
ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา
การทบทวน/การแก้ไขปัญหา
1. ลูกข่าย รพ.สต. และ รพช. ส่งข้อมูลผลงานบริการให้แม่ข่าย ให้ครบถ้วนทันเวลา
2. การดำเนินการ ณ ปัจจุบันการจัดสรรเงินแม่ข่าย รพ.หนองคาย จัดสรรเงินให้
ลูกข่ายถึงเดือน มกราคม 2565 แล้ว
2.2.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Total Performance Score)ไตรมาส1/2565

การทบทวน/แก้ไขปัญหา
1. คณะกรรมการ CFO รพ.หนองคาย ประชุมทบทวนปัญหา กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุม กำกับติดตามการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามกระบวนการติดตาม
รายงานTPS ในไตรมาสที่ 2/2565
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM&RM
4.5.1 พิธีรบั มอบประกาศนียบัตร รูปแบบเสมือนจริง โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรแก่โรงพยาบาลหนองคาย ทีผ่ ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
4.5.2 ผลการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองคาย (PMQA
รายหมวด)ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขั้นตอนที่ 1 หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการ
จัดการความรู้, หมวด 6 กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย ได้รับมอบหมารย :
รับผิดชอบ หมวด 6 หน้าที่ : เขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ Application Report หมวด 6
(ภาพรวมจังหวัด) กำหนดส่งงาน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 31 มีนาคม 2565
4.5.3 วันที่ 3.../14

-144.5.3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเตรียมพร้อมประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ LA
ตาม Timeline ประเมินรับรอง LA, FA ดังนี้
-เดือน กันยายน 2565
1.โครงการของบประมาณ 1.1 IS 1.2 LA
-เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 2.ประเมินระบบคุณภาพภายใน (IS)
-เดือน ตุลาคม 2565
3.ยื่นเอกสารขอรับการตรวจประเมิน (LA)
-เดือน พฤศจิกายน 2565
4.เตรียมความพร้อมและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (IS)
-เดือน ธันวาคม 2565
5. รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์
-เดือน มกราคม-มีนาคม 2566 6. แก้ไขตามโอกาสพัฒนา ภายใน 3 เดือน
-เดือนเมษายน 2566 =ได้รับการรับรอง LA
ปี 2565 : มี.ค.- ก.ย.2565 (7 เดือน)
1.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ
2.จัดทำคู่มือคุณภาพ และตอบประเมินตนเองงานเทคนิคการแพทย์
4.5.4 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านทำแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
HSCS โดยใช้เลขรหัส 14 หลัก หมดเขต 30 เมษายน 2565 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
การตอบแบบประเมิน HSCS

4.5.5 “กิจกรรมดีดี.../15

-154.5.5 “กิจกรรมดีดีกับ RM ที่งดงาม” นายแพทย์ธงชัย นาคมนต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโรงพยาบาล (RMT) พร้อมคณะ ได้มอบรางวัลแก่ TOP TEN และ TOP FIVE หน่วยงานรายงานความ
เสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4
โรงพยาบาลหนองคาย
- TOP 10 หน่วยงาน Clinic รายงานอุบัติการณ์ ปี 2564
1) พิเศษสู่ขวัญ
2) อายุรกรรมชาย
3) วิสัญญี
4) กุมารเวชกรรม 2
5) EENT
6) กุมารเวชกรรม 1
7) VIP ชั้น 4,5
8) NICU
9) ER
10) LR
- TOP 5 หน่วยงานสนับสนุนรายงานอุบัติการณ์ ปี 2564
1) กลุ่มงานเภสัชกรรม
2) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
3) กลุ่มงานรังสี
4) หน่วยงานจ่ายกลาง
5) กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
- TOP 5 หน่วยงาน Back office รายงานอุบัติการณ์ ปี 2564
1) กลุ่มงานสุขศึกษา
2) งานพัสดุ
3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4) งานวิชาการ
5) งานซักฟอก
4.5.6 นโยบายการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย“สร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กร” (Safety Culture) (วันที่ 14 มีนาคม 2565)
1. จุดเน้นการพัฒนา
มุ่งเน้น มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ
1.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ
2.การติดเชื้อที่สำคัญตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI,VAP,CAUTI,CABSI
3.บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
4.การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event
5.การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6.การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
7.ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
8.การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด
9.การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน
2. ผลการรายงาน.../16

-162. ผลการรายงานผ่านโปรแกรม NRLS ใน HRMS on Cloud
การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ร้อยละ 52.77 เป้า >ร้อยละ 90
ประเภท

จำนวนหน่วยงานทั้งหมด

Clinic
สนับสนุน
Back office

31
21
20

จำนวนหน่วยงาน
ที่รายงาน
22
11
5

ร้อยละ
70.96
52.38
25.00

ภาพอุบัติการณ์ความเสี่ยง.../17

-17-

3.อุบัติการณ์ E up : สรพ. จัดประชุม CoPs (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) : ทบทวน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติป้องกัน แก้ไข ลดการเกิดซ้ำ ตามนโยบาย 2P Safety
(โรงพยาบาลในโครงการ 2P Safety )
- วันที่ 7 เมษายน 2565 CoPs : Safe Surgery
- วันที่ 8 เมษายน 2565 CoPs : Social Media
นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการฯ อาวุโส : ให้ข้อเสนอแนะ การหมุนวงล้อความเสี่ยงต้องให้ประสานเร็ว
ขึน้ เรื่องที่ severe ให้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพทำการรวบรวมข้อมูล แล้วหมุนแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
ประธาน : แนะนำให้มกี ารทำ quality line เพื่อการเข้าถึงข้อมูล, ในเรื่องยา ควรมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องความ
เสี่ยง, ควรมีขบวนการเชื่อมต่อ หากเกิดข้อติดขัดให้รายงานผู้อำนวยการ, อุบัติการณ์ที่มีการเกิดซ้ำ 1. CPE 304
ตกเลือดหลังคลอด 2. CPE 306 severe birth asphyxia ควรเร่งดินการปรึกษาหารือทบทวนในการแก้ไข มี
PTC อื่นมาเกี่ยวข้องหรือไม่
-เรียนเชิญ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมทบทวน & เรียนรู้กับทีม
ทีมวิทยากร สรพ.ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เริ่มเวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
4.การประเมินตนเอง รอบที่ 1/2565 : การเตรียมความพร้อม Surveillance Survey
-UPDATE SAR Application Part-IV
-Service Profile หน่วยงาน
-CLT/PCT Profile & Clinical Tracer
ขอความร่วมมือทีมนำเฉพาะด้าน ทีมนำทางคลินิก (PCT)ทุกทีม ทุกหน่วยงาน UPDATE
เอกสาร สรพ. ข้อมูล ปี 2561-2565 (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ต.ค.64-มีค.65) กำหนดส่งงานวันที่ 30 เมษายน 2565
ส่งงานที่ \\10.10.100.55/QIC
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 นางสาวรัชดาพร.../18

-184.6 นางสาวรัชดาพร ปุยนุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิคนที่ 3
สรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ตาม
ความเสี่ยงบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2565
ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 1ประจำเดือน มีนาคม วันที่ 8-10มีนาคม 2565

สรุปผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) ตามมาตรการความปลอดภัย
สำหรับองค์กร ตามความเสี่ยง(ต่ำและปานกลาง)บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาลหนองคาย
ตรวจคัดกรองประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจคัดกรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการตรวจ.../19

-19สรุปผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับ
องค์กร ตามความเสี่ยง (ปานกลาง)บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล
หนองคาย
ตรวจคัดกรองประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 8-10มีนาคม 2565

- สอนสาธิตการตรวจคัดกรองโรคโควิด (แบบด้วยตนเอง) บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลหนองคายวันที่ 18 มีนาคม 2565
- วิเคราะห์ภาพรวมการติดเชื้อโควิด19 ของเจ้าหน้าที่ รพ.นค.เทียบกับ time line time line
การทำ COVID Free Setting in Hospital COVID Free Setting in Hospital COVID

นางสาวรัชดาพร ปุยนุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม : เสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องการตรวจ ATK
ประจำเดือนของเจ้าหน้าที่
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรให้ตรวจเช่นเดิมไปอีก 1 เดือน เพื่อข้อมูลที่ชัดเจน
ประธาน : มอบทีม Covid free setting ประชุมหารือปรับวิธีการ แล้วนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้ง
ต่อไป (เดือนเมษายน 2565)
- การตรวจสุขภาพประจำปี ของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน
2565 ให้หัวหน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์บุคลากรในที่ทำงาน ให้ตรวจครบ 100 %
- CMI เป็นตัวชีว้ ัดเรื่องสุขภาพ : ประสานกลุ่มงานสุขศึกษาในการควบคุม CMI ของ
เจ้าหน้าที่
ประธาน :.../20

-20ประธาน : มอบกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ให้ชั่งน้ำหนักเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้เริ่ม
ดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯครั้งต่อไป (เดือนเมษายน 2565)
4.7 นายรัชดา เลิศเอนกวัฒนา ประธาน ENV แจ้งเรื่องความก้าวหน้าการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมดังนี้
4.7.1 การสำรวจ CCTV
- เพิ่มกล้อง 19 ตัว
- มีกล้องเหลือจากโรงพยาบาลสนาม 2 จำนวน 16 ตัว
กล้องที่มที ั้งหมด (ตัว)
ชำรุด
ติดเพิ่ม
เหลือจากรพ.สนาม
277

25

19

16

- ตำแหน่งเสี่ยงที่ไม่มีกล้องวงจรปิด : บริเวณรอบนอกทางเข้า-ออก, บริเวณโรงรถ ที่
จอดรถจักรยานยนต์ใหม่, สนามเปตองเก่า และในที่ไม่เคยมีกล้องคือ ส่วนสวัสดิการตรงข้ามโรงพยาบาล เพิ่มกล้อง
หน้า OPD รวมทัง้ หมดที่ติดตั้งเพิ่ม จำนวน 19 ตัว ใช้กล้องเดิมจาก โรงพยาบาลหนาม 2 จำนวน 16 ตัว ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาการมาติดตั้ง ส่วนกล้องตัวที่ตำรวจสามารถ Link มาดูได้ คือกล้องหน้า OPD ทางเข้าออก
นางพนิดา พันธุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ : เสนอแนะเมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว ควรมีการ
Monitor กล้องแต่ละตัว, IT เช็คแต่ละเดือนตัวไหนใช้ได้ไม่ได้
ประธาน : ให้เพิ่มกล้องวงจรปิดที่แฟลตต่างๆ, หน้าบ้านพักผู้อำนวยการ, บริเวณหอผู้ป่วยจิตเวช
4.7.2 เสียงตามสายอาคาร 10 ชั้น ; อาคาร 10 ชั้น ไม่มีเสียงตามสาย ได้สำรวจชั้นต่างๆ
ต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง วางแผนติดตั้งเสียงตามสายในส่วนที่ใช้งานจริงก่อน
-ชั้น 4 จำนวน 12 จุด
-ชั้น 5 จำนวน 4 จุด
-ชั้น 6 จำนวน 2 จุด
-ชั้น 7 จำนวน 4 จุด
-ชั้น 9 จำนวน 3 จุด
-ชั้น 10 จำนวน 4 จุด
เหลือชั้น 1,2,3,8
ประธาน : ให้เพิ่มเสียงตามสายในห้องผู้อำนวยการ
4.7.3 สำรวจติดตั้งลำโพง 29 ตัว อุปกรณ์ และค่าติดตั้ง 97,300 บาท
4.7.4 สติ๊กเกอร์ติดรถ
- จัดระเบียบจราจรและที่จอดรถในเขตโรงพยาบาล
- ใช้สื่อสารว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่
- รู้จำนวนที่แน่นอนของรถเจ้าหน้าที่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
- สามารถติดตามได้ง่าย
- อัปเดตข้อมูลปีถัดไปได้ง่าย
- เริ่มบังคับใช้วันที่ศุกร์ 1 เมษายน 2565
ที่ประชุม รับทราบ
นายกฤษฎา :.../21

-21นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ แจ้งเรื่อง การใช้ line official : ปัจจุบันโรงพยาบาล
หนองคาย ใช้ line official 3 ส่วน หากจะอัพเกรดขึ้น ต้องลงทะเบียน ต้องมีบุคคล 1 คน สำหรับลงทะเบียน และ
จ่ายค่าลงทะเบียน ข้อดีของการลงทะเบียน หากเป็น user4kpovd lk,ki58hosk line official ของโรงพยาบาลคือ
อะไร สามารถดูจาก QR Code หรือ ID Lin ได้เลย และสามารถประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้อความต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
ประธาน มอบ น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน line official
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 นางกมลฐา เกยด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
4.8.1 แจ้งแนวทางทางการเบิกอาหารสำหรับผู้ป่วย จากข้อร้องเรียนเรื่องผู้ป่วยไม่รับอาหาร
ปัญหาที่พบบ่อย มี 2 สาเหตุ
1. การเบิกอาหารไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
2. เจ้าหน้าที่โภชนศาสตร์ ไม่ตรวจเช็ดอาหารก่อนนำส่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
1. ถ้าโทรมาทันในเวลาที่หัวหน้าเวรยังปฏิบัติงาน หัวหน้าเวรก็สามารถสั่งการให้มี
การผลิตเพิ่ม หรือจัดเตรียมอาหารอ่อนไว้ให้
2. ถ้ายังพอมีอาหารเหลือเวรจะเตรียมไว้ให้ โดยประสานให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยลงมา
รับอาหาร
3. บางครั้งที่ไม่สามารถจัดอาหารให้ผู้ป่วยได้เลย เนื่องจากโรงอาหารปิดแล้ว
ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เบิกอาหารให้ตรงตามเวลาดังนี้
1.1 ในระบบ HOS-Xp
- มื้อเช้า ก่อนเวลา 6.00 น. มื้อเที่ยง ก่อนเวลา 10.00 น. มื้อเย็น ก่อนเวลา
15.00 น.
1.2 ทางโทรศัพท์
- มื้อเช้าก่อนเวลา 7.00 น. มื้อเที่ยง ก่อนเวลา 11.30 น. มื้อเย็นก่อนเวลา
16.30 น.
2. หากเกินเวลาทีก่ ำหนด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จะเป็นผู้ผลิตอาหารไว้ให้
ที่กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย ต้องรับผิดชอบในการนำอาหารให้ผู้ป่วยเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่นำส่งอาหารได้ขึ้น
ส่งอาหารที่หอผู้ป่วย จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ในการปรุงประกอบอาหาร(โรงครัวปิด เวลา 17. 00 น. เปิดเวลา
04.00 น.)
4.8.2 ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดสีเขียว ผักผลไม้ปลอดภัย มีจำหน่ายในอาคารส่วน
สวัสดิการ
ประธาน : มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการทบทวนแนวทางการปฏิบัติของการเบิกอาหาร
ที่ประชุม รับทราบ
4.9 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
4.9.1 รายงานสาธารณูปโภคประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ค่าน้ำประปา:.../22

-22ค่าน้ำประปาเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563-2564–2565

ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563-2564–2565

4.9.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2565 โรงพยาบาล
หนองคาย ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร 10 รายการ วงเงิน 14,010,000 บาท แจ้งทำสัญญา 8 รายการ
ประกาศรอบสอง จำนวน 2 รายการ

ลำดับ.../23

-23งบค่าเสื่อม 70%

ราคา
ต่อหน่วย

ลำดับ

รายการ

จำนวน

1
2
3

เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์
เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า

1
1
1

จำนวนเงิน
2,060,000 2,060,000 E-bidding แจ้งทำสัญญา
3,800,000 3,800,000 E-bidding แจ้งทำสัญญา
1,500,000 1,500,000 E-bidding แจ้งทำสัญญา

โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 130,000 ลักซ์
ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมอง
เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อย
6
กว่า 300 MA
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
7
ปริมาตรและ ความดันขนาดกลาง

1
1

1,450,000 1,450,000 E-bidding แจ้งทำสัญญา
1,070,000 1,070,000 E-bidding แจ้งทำสัญญา

1

1,300,000 1,300,000 E-bidding แจ้งทำสัญญา

2

800,000 1,600,000 E-bidding

8

1

500,000

4
5

เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน

เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบ
1
ความร้อนแห้ง
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
10
1
พร้อมภาควัด ออกซิเจนในเลือด
9

รวม

ประกาศรอบ
2
ประกาศรอบ
500,000 E-bidding
2

400,000

400,000

เจาะจง

แจ้งทำสัญญา

330,000

330,000

เจาะจง แจ้งทำสัญญา

14,010,000

2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.1 งบประมาณ ปี 2564 เป็นงบกันเบิกเหลื่อมปี รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุน
บริการ 5 ชั้น จำนวน 14,899,800 บาท เบิกจ่ายแล้วในงวดงานที่ 1 จำนวนเงิน 1,453,600 คิดเป็นร้อยละ
9.75
2.2 งบประมาณปี 2565
2.2.1 อาคารสนับสนุนฯ 5 ชั้น งบจัดสรร จำนวน 59,115,424 บาท
2.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ งบจัดสรร จำนวน 21,800,000 บาท
2.2.3 ครุภัณฑ์ 2 รายการ งบจัดสรร จำนวน 3,547,000 บาท
รวมงบจัดสรร 84,472,424 บาท เบิกจ่าย จำนวน 3,547,000 บาท
คิดเป็น 4.19%
3) รายงานการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น
-สัญญาก่อสร้าง 22 ก.ค.2564–14 ต.ค. 2565 จำนวน 450 วัน 18 งวด
งาน
ราคาก่อสร้าง จำนวน 60,570,000 บาท
-ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว 248 วัน คิดเป็น 55.11% (24 มีนาคม 2565)
-เหลือระยะเวลาก่อสร้าง 202 วัน คิดเป็น 44.89%
-งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา 188 วัน คิดเป็น 41.78%
-อยู่ในงวดงานที่ 2 จาก 18 งวดงาน
-กำหนดประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2565
4) งานก่อสร้าง.../24

-244) งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 500 ลบม.
-คู่สัญญา หจก.ศรีทันดร การโยธา จำนวน 21,800,000 บาท
-สัญญาเริ่มต้น 29 ธันวาคม 2564-28 ธันวาคม 2565 365 วัน 6 งวดงาน
-ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว 85 วัน คิดเป็น 23.29%
-คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน คิดเป็น 76.71%
-งานล่าช้ากว่าสัญญา
จำนวน - วัน คิดเป็นร้อยละ -ขณะนี้การดำเนินการอยู่ในงวดงานที่ 1 จากทั้งหมด 6 งวดงาน
-ผลงานรวมงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 10.98
5) อาคารผู้ป่วยจิตเวช
-เงินบริจาคปี 2565 จำนวน 4,215,000 บาท
คู่สัญญา หจก.TPO
-สัญญาเริ่มต้น 29 กันยายน 2564–28 มกราคม 2565
จำนวน 120 วัน 3 งวดงาน ขยายสัญญา 30 วัน
-การก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้บริการผู้ป่วยในจิตเวชวันที่ 7 มีนาคม 2565 และ
กำหนดเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกในวันที่ 1 เมษายน 2565
6) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
-บริษัท พี.ซี.ดี.วาย จำกัด กำลังผลิต 1,273 กิโลวัตต์
-ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 9 กันยายน 2565
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 นายอุเทน จันบุตรดี รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร ขออนุมัติจัดทำพระรูปฯ พระราชบิดาฯ
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : มีผู้ยกมือโหวต = 9 เสียง

ภาพที่ 2.../25

-25ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : มีผู้ยกมือโหวต = 17 เสียง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : มีผู้ยกมือโหวต = 23 เสียง
ที่ประชุม คะแนนเสียงมากที่สุด คือภาพที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบที่ 3
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการแจ้งเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
6.1.1 การส่งหลักฐานเบิก P4P : ขอให้ส่งภายใน วันที่ 24 มีนาคม 2565 หากหน่วยงาน
ใดไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนด จะทำการตัดยอด จะจ่ายพร้อมกับรอบหน้า
6.1.2 เงินค่าตอบแทนออกฉีดวัคซีน : ได้มีการจัดสรรเสร็จแล้ว กำหนดจ่ายภายในวันที่ 31
มีนาคม 2565
6.2 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล : เรื่องผ้าผู้ป่วย มีปัญหาข้อขัดข้องในการประสานกับกลุ่ม
อำนวยการ และแต่ละตึก
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร : เสนอความเห็น ; โรงพยาบาลใช้งบประมาณในการซื้อผ้ามากรวมประมาณ 7 ล้าน
บาท จะปรึกษากับกรรมการผ้า จะนำรูปแบบการเช่าผ้ามาใช้
ประธาน.../26

-26ประธาน ขอให้มีการประสานระหว่างหน่วยงาน และรูปแบบในการบริหารจัดการผ้า ให้ประชุมปรึกษาอีกครั้งใน
การจัด Re-treat
6.3 นางกมลรัตน์ สมานทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ แจ้งให้หน่วยงานที่มีการประชุม
ประจำเดือน ขอให้ส่งรายงานให้กับหน่วยงาน QIC ด้วย เพื่อจะได้ทำการอ่านรายงานวิเคราะห์ เพื่อตอบกับ สรพ.
ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 17.15 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้รับรองรายงานการประชุม

