รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้มาประชุม
1. นายสุรกิจ
2. นายนฤพนธ์

ยศพล
ยุทธเกษมสันต์

3. นางใจทิพย์
รุจนเวชช์
4. นางฤดีมน
สกุลคู
5. นายวุฒิศักดิ์
อารีย์วัฒนานนท์
6. นางสุกัญญา
กราบไกรแก้ว
7. นายปิยะเดช
วลีพิทักษ์เดช
8. นายฉัตรชัย
บุญประชารัตน์
9. นายธงชัย
นาคมนต์
10. น.ส.จินตาหรา
มังคะละ
11. นายกฤษฎา
ศรีกุลวงศ์
12. นางสุเนตรา
สุภาแสน
13. นายสาธิต
พจน์จลองศิลป์
14. น.ส.ธิดา
เหล่าไพบูลย์
15. นายสมภพ
ดวงแก้ว
16. นายจารุวัฒน์
แจ้งวัง
17. นายสุรพล
เอียตระกูลไพบูลย์
18. นางพรรณี
สมัครคุณ
19. นายถนอม
เพ็ชรยิ้ม
20. นางกมลฐา
เกยด่านกลาง
21. น.ส.วันรัฐ
ตั้งกิจวานิชย์
22. นางสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์
23. นางกมลรัตน์
สมานทรัพย์
24. นายอภิสามารถ คล่องขยัน
25. นางพรทิพย์
จินดา
26. น.ส.พรรผณิต
ชัยจันทร์
27. นายรังสรรค์
ไชยปัญญา
28. น.ส.เพ็ญพรรณี
ใจกว้าง
29. น.ส.เขมอชิร์กุล
อินทรวิเชียร
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายพิสิฐ
อินทรวงษ์โชติ
2. น.ส.ภรณี
พรวัฒนา
3. นางภิรดี
บวรกิติวงศ์
4. น.ส.โมฬี
นาคสาร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อานวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ
รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้างานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

5. น.ส.นิรมล.../2
:…/2
.../5

5. น.ส.นิรมล
6. น.ส.มนฤดี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางมณีวรรณ
2. นางนวลสวาท
3. นางณฤดี
4. นางขวัญใจ
5. นางวรนุช
6. น.ส.กิตติยา
7. นางชุลีพร
8. นางสมจิตร
9. นางสมร
10. นายสมศักดิ์
11. นางอิฎฐิวรรณ
12. นางวราภรณ์
13. นางนงเยาว์
14. นางกฤษณา
15. นางเยาวเรศ
16. นางนุสรา

พงษ์ไทย
วงศ์จิตรัตน์

17. นางสมนา
18. นางณิชา
19. นางกัญญัณณัฎฐ์
20. นางปิยจิตร
21. นางสิวินีย์
22. นางปริณดา
23. น.ส.กชพรรณ
24. นางสุรีพร
25. นางเพียงไพฑูรย์
26. นางลายอง
27. น.ส.เอมอร
28. น.ส.ประไพนิล
29. นางชมนาด
30. นางดวงเดือน
31. นางเกศินี
32. นางปานใจ
33. นางรพิพรรณ
34. นางโสภิฎา
35. นายสัญญา

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ์
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ์
หนุ่มขุนทด
ไตรยะวงศ์
พิลางาม
คาตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แก้วด้วง
วิจิตรานนท์
เฆ้พวง
เชื้อสะอาด
กรองทิพย์
โสภาเวทย์
ผันผิน
พิมพ์เสริฐ

ตั้งขจรศักดิ์
นภาสกุลคู
ทิพย์สุทธิ์
เกสร
เกลี้ยงพิบูลย์
จิตจักร
สิงห์ประเสริฐ
สกุลคู
ปัญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร์
พิมพ์ศักดิ์
ปู่วัง
ท้าวพรม
สารบรรณ
ตันฑเกษม
มหิศนันท์

-2หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
ผช.หัวหน้าพยาลด้านบริหารและด้านทรัพยากรบุคคล
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานหอผู้ป่วยหนัก 1
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและฝึกนักศึกษาพยาบาล
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2
(แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา
หัวหน้างานไตเทียม
หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี
หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 4
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)
หัวหน้างานธนาคารเลือด
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
หัวหน้างานกายภาพบาบัด
หัวหน้างานจิตเวช
หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน/หัวหน้าศูนย์ COC
หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้างานช่างเทคนิค
36. ชนพิชา.../3
:…/2

36. ชนพิชา
37. นายผาลี
38. น.ส.ทิพวรรณ
39. นายวรรณกร
40. น.ส.อัญชลี
41. นางสุเนตรา
42. น.ส.สิริลักษณ์
43. นางธนานันต์
44. นายศุภากร
45. นายฐิติศักดิ์
46. นางสาเนียง
47. น.ส.มณีรัตน์
48. น.ส.เสาวลักษณ์
49. น.ส.ปวีณา
50. น.ส.พัชรริดา
51. น.ส.ปรานต์ศศิ

พินยา
พรมโคตร
เตนากุล
เดชนรสิงห์
บุญวัฒนะ
สุวรรณรินทร์
บุญประกอบ
อาสนานิ
แสนทาพล
ตันนารัตน์
จันทร์รัตน์
รัตนคุณ
สัจจา
หาระคุณ
เคณาภูมิ
อินทรวิเชียร

-3หัวหน้างานการบัญชี
หัวหน้างานผลิตและพัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
(แทน) หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ชั้น 1
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ
(แทน) หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้างานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
1. คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เข้าประชุม สวดมนต์ไหว้พระ: คณะกรรมการบริหาร และ
บุคลากรที่เข้าประชุม ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นเวลา ประมาณ 6 นาที
2.มอบเงินเยียวยากรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บถูกสุนัขจรจัดกัดขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย
คณะกรรมการ HUM พิจารณา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 : โรงพยาบาลหนองคายได้มอบเงินเยียวยา ได้แก่
คุณรุ่งนภา โคตรชมภู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 5 จานวน 2,000 บาท
3. การมอบรางวัลกาลังใจ การส่งรายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
3.1 หน่วยงานที่ได้รางวัล ด้านคุณภาพดีเด่น คือ
1) หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 (NICU)
2) หอผู้ป่วยหนัก 1 (ICU 1)
3) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
3.2 หน่วยงานที่ได้รางวัล ด้านการส่งรายงานมากที่สุด
1) กลุ่มงานเภสัชกรรม
2) งานห้องผ่าตัด (OR)
3.3 หน่วยงานที่ได้รางวัล ด้านการส่งรายงานครบและเร็ว คือ
1) ศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล
2) หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข
1.1.1 กระทรวงสาธารณสุข โดย รมต.อนุทิน ชาญวีรกุล มอบนโยบาย ปี 2563 เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มอบนโยบาย 5 ประเด็น คือ
1)พัฒนางาน.../4
:…/2

-41) พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
2) พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ
3) ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดเหลื่อมล้า ลดรอ
คอย และลดภาระค่าใช้จ่าย
4) ผลักดันการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- ลดแออัด : รับยาร้านยา, ระบบคิว, รพ.สต., PCC
- ของขวัญปีใหม่ปี 2563 คือมอบ AED ทุก รพ.สต.
1.1.2 โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทาความดีด้วยหัวใจ
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการ
- MOU 3 หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์, สธ., สปสช. ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีการจัดบริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ทั้งระบบบริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งคัดกรองโรคติดต่ออันตรายหรือการรับยาต่อเนื่องในโรคเรื้อรัง
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช การคัดกรองวัณโรค และผู้ป่วย HIV เป็นต้น 2. เพื่อให้มีโครงสร้างการ
จัดระบบบริการร่วมกันระหว่างเรือนจากับโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถานพยาบาล
เรือนจาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ และเป็นเครือข่ายกับหน่วยโรงพยาบาลในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข
-สปสช.ได้ดาเนินการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจา ให้เป็นหน่วยบริการปฐม
ภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจา ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจาในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี
1) หน่วยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจาจังหวัดเลย : หน่วยบริการเรือนจา
จังหวัดเลย
2) หน่วยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจาจังหวัดหนองคาย : หน่วยบริการ
เรือนจาจังหวัดหนองคาย
- มีรายการบริการทีจ่ าเป็นพื้นฐานที่โรงพยาบาลแม่ข่ายต้องเข้าไปร่วมจัดบริการ
ภายในเรือนจา 7 กิจกรรมหลัก คือ
1) ด้านการรักษาพยาบาล 8 บริการ
2) การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น
3) ด้านบริการพื้นฐานงานสร้างเสริม/ป้องกัน 4 กลุ่มวัย
4) ด้านงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
5) ด้านการฟื้นฟูฯ
6) ด้านการส่งต่อเพื่อรักษา
7) ด้านการตรวจสอบสิทธิ์
- และข้อเสนอเพิ่มเติม 11 เรื่อง
ประธาน -มอบผู้ช่วยด้านปฐมภูมิร่วมกับเวชกรรมสังคม เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1.1.3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ได้มอบนโยบายการทางาน
ในเรื่องเกณฑ์ FTE ใหม่ โดยให้เขตสุขภาพที่ 6 นาร่อง, ให้ อสม.เพิ่มศักยภาพและให้กาลังใจ
-ทิศทางการดาเนินงานการส่งเสริมสุขภาพประชาชน มอบนโยบายการทางาน
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพดังนี้
1) เร่งรัดดาเนินการ.../5
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-51) เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
2) กรมอนามัยขับเคลื่อน อาหารริมฟุตบาท (Street Food), การส่งเสริมออก
กาลังกาย, มหัศจรรย์ 1,000 วัน
3) ทาสงครามกับโรคเบาหวานความดัน มอบผู้รับผิดชอบในกรอบการทางานที่
ชัดเจน
4) ปรับ FTE เริ่มดาเนินการในพื้นที่พิเศษ (EEC) เริ่มดาเนินการในปี 2563
จานวน 1 เขตสุขภาพ
5) เดินหน้าพัฒนา อสม. เป็นหมอประจาบ้าน ประจาครอบครัว
1.1.4 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข : มอบนโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร
10 ประเด็นสาคัญในปี 2563 คือ
1.การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นในกลุ่มวัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และการออกกาลังกาย
2. การควบคุมป้องกันวัณโรค เน้นความครอบคลุมในการค้นหา และเพิ่มอัตราวาม
สาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
3. การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ เร่งรัดการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4.การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อสม. : CPR PCC พชอ. รพ.สต.ติดดาว
5.การลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล โดยการเพิ่ม การให้บริการใน PCC เขตเมือง
การรับยาที่ร้านขายยา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ
6.การจัดการ Fast track โรคหลอดเลือดสมอง : เข้าถึงช้าและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน
7.การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ : คลินิกเฉพาะทางให้ความรู้ประชาชนอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและปลอดภัย
8.การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย
พัฒนาเป็น Medical Hub
9.การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ HA,PMQAและการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขใน
หน่วยงานทุกระดับ
10. การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เขตสุขภาพบริหารตัวเอง
1.1.5 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาชับ :
- โครงการตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้ถือว่าเป็น First
priority,
- โครงการจิตอาสาที่เข้าร่วมกับจังหวัด หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ถ่ายรูปทุก
ครั้ง (ใส่ชุดจิตอาสา) และส่งภาพกิจกรรมนั้นๆรายงานกระทรวงฯด้วย
ประธาน -มอบชมรมจิตอาสา และงานประชาสัมพันธ์ดาเนินการ
1.1.6 ตรวจราชการ ปี 2563 : มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจ คือ
- ไม่ตรวจตามต่างจังหวัด เพราะมีผู้รับผิดชอบ และระบบรายงานอยู่แล้ว
- ตรวจตามประเด็น 3 กลุ่ม คือ
1) Agenda base : ตามผู้บริหารและยุทธศาสตร์ชาติ
2) Functional base.../6
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-62) Functional base : ตามหน่วยบริการ
3) Area base : ตามพื้นที่
- จะเริ่มแจ้งรายละเอียดเดือนพฤศจิกายน 2563
- กาหนดตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบที่ 1 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
รอบที่ 2 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563
1.2 เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่ 8
1.2.1 นโยบาย IT ผู้ตรวจ
1.Accounting on cloud ให้ได้ 100 %
1) ประโยชน์
- ช่วยให้ง่ายในการติดตามงบลงทุน
- ใช้ในการขึ้นเงินเดือนของ ผอ./สสจ.
- ใช้เป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน (โรงพยาบาลที่ได้ CF ต้องปรับ เพราะผูกกับการ
จัดสรรเงิน)
- ใช้ประเมินมาตรฐานของระบบบัญชี (รพ.ใดดาเนินการ ได้คะแนน 100 %)
2) ใช้มติของ 5x5 ขับเคลื่อน
3) จะใช้เงิน CF ไปจ้างเหมา Programmer เพื่อพัฒนาระบบ
4) นาร่อง 13 แห่ง อยู่ในระหว่าง Implementation (ขณะนี้เน้นระบบบัญชี =
Accounting และพัสดุ ต่อไปจะเป็นเรื่องการเงิน และบุคลากร ใช้ได้จริง ไม่เกิน 3 เดือน)
- เขตจะให้รวมศูนย์ข้อมูล On Cloud
1) หัวเหว่ย Free Cloud 12 เดือน, 20 Gig เพียงพอทั้งอาเภอ
2) ให้แต่ละจังหวัดทา Cloud ของตนเอง แล้วเขตจะทา Cloud ไปเชื่อม
- ทาระบบ PACS on cloud และ lab on cloud
- จัดทา web service : loop back
ประธาน มอบหน่วยงาน ITC ติดตาม และทางานร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8
1.2.2.Service Plan
1) Focal Point
-โรงพยาบาลหนองคาย
1) สาขาไต
2) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพ
3) สาขาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Special Medical Clinic
(SMC)
- สสจ.หนองคาย
1) สาขาโรคไม่ติดต่อ (สาขาหลัก NCD)
2) สาขาวัยทางาน
2) ประธาน CSO : นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช
3) STEMI
1) กาลังพัฒนาให้ทา PNC ที่อุดร และสกลนคร
2) ปี 2563 จะให้ทาทุกจังหวัด 100 %
- อุดร : ดูแล เลย/หนองคาย/หนองบัวลาภู
- สกลนคร ดูแล.../7
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-7- สกลนคร ดูแล นครพนม/บึงกาฬ
3) เขตสุขภาพที่ 8 ให้งบประมาณดาเนินการจานวน 1 แสนบาท
ประธาน มอบกลุ่มงานอายุรกรรม และ Service plan โรคหัวใจ
1.3 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย
1.3.1 นางปานใจ กรองทิพย์ หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน แจ้งเรื่อง
1) ผลการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2562 : ผ่านทั้งหมด 100 % สะสมตั้งแต่ปี
2560-2562 และ CUP เมือง ผ่านทั้งหมด 7 แห่ง
2) การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ(เงิน CF) : จังหวัดหนองคายได้งบประมาณ
จานวน 5.6 ล้านบาท โรงพยาบาลหนองคายได้งบประมาณจานวน 971,674 บาท การจัดสรรเหมาจ่ายปิดยอดราย
งบปี 2562 ของภาพรวมจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลหนองคาย ได้งบประมาณจานวน 492 ล้านบาท
3) การยกระดับ อสม.: นพ.สสจ ได้กาชับให้ระมัดระวังการคัดเลือกประธาน อสม. ให้ระวัง
เรื่องการร้องเรียน ขอให้ดาเนินการอย่างโปร่งใส
4) แผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ ตาบล
ฝาง อาเภอสระใคร
5) โครงการวิ่ง “กล้วยซิ่งวิ่งผาตากเสื้อ2019” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562
6) กีฬาสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย : จัดในวันที่ 21 ธันวาคม 2562
7) จัดประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย วันที่ 22 ธันวาคม
2562
1.3.2 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่อง การจัด Big Cleaning
Day ในเรือนจาทั่วประเทศ กิจกรรม มี 5 ด้าน คือ
1) ทาความสะอาดสถานที่เยี่ยมในเรือนจา
2) ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณเรือนจา
3) จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจา
4) อบรมด้านหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5) ตั้งโรงครัวพระราชทาน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ต้องขัง 2,000 คน จังหวัดหนองคายจะแจ้งวันจัดโครงการนี้ ให้ทราบอีก
ครั้ง
1.3.3 นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล แจ้งเรื่อง นโยบาย
จังหวัดหนองคาย : การจัดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาค จัดทั้งหมด 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอท่าบ่อ จัดวันที่ 8-9
ตุลาคม 2562, อาเภอศรีเชียงใหม่ จัดวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562, อาเภอเมือง จัดวันที่ 10-16 ตุลาคม 2562,
อาเภอโพนพิสัย จัดวันที่ 12-21 ตุลาคม 2562, อาเภอรัตนวาปี จัดวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ,จังหวัด
หนองคายได้มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการ โรงพยาบาลหนองคายได้ดาเนินงาน และเตรียมความพร้อมแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีมติที่ประชุม .../8
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-8มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.1.1 การจัดงานวันพยาบาล และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2562
-โครงการวันพยาบาล : โรงพยาบาลหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
หนองคายทั้งหมด ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจาปี 2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 :
กิจกรรมการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น, รางวัลบุคลากรดีเด่น กองทุนถนอมประทีป พุฒคา และกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึง
งานวันต้นไม้แห่งชาติ และงานวันทันตสาธารณสุข
4.1.2 รับนักศึกษาพยาบาลฝึกงานจาก วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี
-นักศึกษาพยาบาลจะมีการฝึกที่โรงพยาบาลหนองคาย ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป
ฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยงานสูติกรรม, เด็ก และ ไอซียู
4.1.3 จิตอาสากลุ่มการพยาบาล
มีผู้แสดงความจานงต้องการเป็นจิตอาสา จานวน 2 ราย คือ
1) นางอัจฉราพร พงศ์ผาสุก หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะ
ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้สูงอายุ วันจันทร์กับศุกร์, คลินิกตา และจุดจาแนก วันอังคารกับพฤหัสบดี (กรณีมีผู้ลา)
2) นางญาณิศา เปลี่ยนศิลชัย ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว
ปฏิบัติงานวันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เมื่อมีผู้ลา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพ แจ้งเรื่อง
4.2.1 ผลการพิจารณารายการคาขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพโรงพยาบาลหนองคาย
2562
ผลการพิจารณารายการคาขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพโรงพยาบาลหนองคาย 25621
เตียงกรอบเดิม
เตียงกรอบขยาย
เตียงจริง
349
350
429
-มติที่ประชุม อ.ก.พ.สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติคาขอฯ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
กรอบเตียงใหม่ 350 เตียงและเตียงให้บริการจริง 429 เตียง2
จานวนเตียงแยก PCT
350 เตียง
429 เตียง
1. PCT สูติกรรม
51
51
2. PCT ศัลยกรรม
88
120
3. PCT อายุรกรรม
117
149
4. PCT กุมารเวชกรรม
32
39
5. PCT ออร์โธปิดิกส์
32
40
6. PCT ตา หู คอ จมูก
30
30
350
429
44
7. ICU ทั้งหมด
44
7.1 NICU 1 .../9
:…/2

-9.../5
7.1 ICU 1
12
12
7.2 ICU 2 (อายุรกรรม)
12
12
7.3 NSU (ศัลยกรรมประสาท)
10
10
7.4 NICU 8+PCU 2
10
10
8.OR
8
8
4.2.2 การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย ประจาปงบประมาณ 25633

4.2.3 แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร(HUM)โรงพยาบาล
หนองคาย ประจาปงบประมาณ 2563
1) โครงการจัดประชุม/อบรมและกิจกรรมเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพ (งบ HA) จานวน
860,000 บาท4

โครงการ /กิจกรรม .../10
:…/2

-10.../5

จานวนเงินที่ตั้งไว 860,000 บาท
เงินที่ไดรับจัดสรร 859,350 บาท
เงินคงเหลือ 650 บาท
2) การอบรมเฉพาะทางวิชาชีพสาขาตางๆ จานวน 1,265,400 บาท5

หลักสูตรการอบรม…./11
:…/2
.../5

-11.../5

หลักสูตร .../12
:…/2
.../5

-12.../5

การจัดสรร .../13
:…/2
.../5

-13.../5
3) การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร สาหรับหนวยงาน/PCTตางๆของโรงพยาบาลหนองคาย
ประจาปงบประมาณ25636

หน่วยงาน .../14
:…/2
.../5

-14.../5

PCT ศัลยกรรม .../15
:…/2
.../5

-15.../5

หมายเหตุ : คานวณจัดสรรเฉพาะตัวเลข ขรก./พนร. สายวชิาชีพ ป.ตรี (แพทย์/ทันตแพทย์/
เภสชักร/รอง ผอ. คนละ 4,000 บาท / หนก./หนง. คนละ 3,000 บาท /ขรก./ พนร.สายวชิาชีพ ป.ตรี คนละ
2,000 บาท)
3) โครงการจัด.../16
:…/2

-16.../5 โรงพยาบาลหนองคาย จานวน
4) โครงการจัดประชุม/อบรมภายนอก-ภายใน
1,415,610 บาท7

โครงการ/กิจกรรม.../17
:…/2
.../5

-17.../5

โครงการ/กิจกรรม.../18
:…/2
.../5

-18.../5

โครงการ/กิจกรรม.../19
:…/2
.../5

-19.../5

โครงการ/กิจกรรม.../20
:…/2
.../5

-20.../5

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์ รองผู้อานวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.3.1 กาหนดการงานวันกฐิน โรงพยาบาลหนองคาย กาหนดที่วัดสุริยวงศาวาส วัน
สมโภช ที่ 8 พฤศจิกายน 2562, วันทอดกฐิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการระดมเงินบริจาค ซองกฐินแจกให้
เจ้าหน้าที่คนละ 3 ซอง และแจกจ่ายไปส่วยข้างนอกหน่วยงาน หน่วยงานมีต้นกฐินปักที่หน่วยงาน, กล่องรับบริจาค
การบริจาคเงินเข้ากองกฐิน ถ้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สามารถขอใบอนุโมทนาบัตร เพื่อหักภาษีได้ เช้าวันที่ 8 มีการ
นับเงิน ทาข้าวต้มมัด , ขนมเทียน ท่านใดมีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยในการทาขนม แจ้งที่นางไพรวรรณ จันทร์แดง วัน
นั้นหน่วยงานต่าง ๆ นาเสื้อผ้ามาขาย ทาขนม ทาอาหาร มาจาหน่าย ขอให้ลงไลน์ประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่น ๆทราบ ตอนเย็น กลุ่มงานบริหารทั่วไปมีการขายโต๊ะกฐิน โต๊ะละ 400 บาท เครื่องบริวาร
สามารถจองได้ที่นางพัชรี พรหมเขต ตอนเช้า ตั้งขบวนที่สนามกีฬา อบจ.
4.3.2 ภาระงานกลุ่มงานรังสี การปรับเปลี่ยนบริการ
- สืบเนื่องจากนักรังสีแพทย์ของโรงพยาบาลหนองคาย ได้ลาออกจากราชการไป 2
คน จึงแจ้งแนวทางการบริการ ดังนี้ รอบเช้า 10.00-11.00 น., รอบบ่าย 14.00-16.00 น. ยกเว้น ER, ICU,
NICU ที่จัออกเอกซเรย์ให้ ส่วนยอกนั้นขอเป็นรอบ ขอความร่วมมือ ER ถ้าแพทย์ประเมินแล้วจะมีการเอกซเรย์ ขอให้
โทรประสานห้องเอกซเรย์ก่อน เพื่อเตรียมห้องเอกซเรย์ให้ จะได้เพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น
- การนาข้อมูลเข้าระบบ PACT ด้วยระบบ PACT ตอนนี้ของโรงพยาบาล
หนองคายส่งผ่านทาง Cloud กับโรงพยาบาลอุดร โรงพยาบาลขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว คนไข้ที่จะ Refer Out ขอให้
แจ้งกลุ่มงานรังสี เพื่อจะได้นาแผ่นซีดีให้ จะเป็นการประหยัดทรัพยากร โรงพยาบาลในจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาล
อาเภอยังไม่ได้ทา.../21
:…/2

-21อาเภอยังไม่ได้ทาระบบนี้ มีแนวคิดว่ากลุ่มงานรังสีจะประสานกับ.../5
สสจ.นค. ให้มีการประชุมกับโรงพยาบาลอาเภอ,
กรณีขอข้อมูลแผ่นซีดี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
- PACT อัลตร้าซาวด์ ในหลาย ๆ จุดที่ทานอกกลุ่มงานรังสี ถ้าต้องการเครื่อง เพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบ PACT จึงจะสมบูรณ์ ถ้าไม่มีสเปคจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นกับโรงพยาบาล ควรจะออกสเปคตั้งแต่ก่อนซื้อ
ส่วนการนาภาพเข้า ขอให้นาแค่ภาพเท่านั้น ส่วนวิดีโอจะใช้พื้นที่จัดเก็บมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง แจ้งผลการดาเนินคลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางนอกเวลาราชการ
4.4.1 SMC ทันตกรรม
- เปิดดาเนินการ 2 ม.ค. 62
- ให้บริการ 2 unit ต่อวัน
- รักษาคลองรากฟันหน้า ผ่าฟันคุด ฟันเทียมแบบถอดได้
- อุด ถอน ขูดหินปูน เกลารากฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก
ผลการดาเนินงาน smc ทันตกรรม8

จานวนผู้ป่วย

เดือน

4.4.2 SMC CARDIO
- พุธ (16.30– 20.30) , เสาร์ที่ 1 และ 3 (8.00 -12.00)
- เริ่ม ส.ค. 62 อาคารฉันทกโรเมตตา ชั้น 1
- ตรวจโรคทางอายุรกรรมทั่วไป หัวใจ echo EST
ผลการดาเนินงาน SMC Cardio9
รายรับ
ค่าตอบแทน

ส.ค. 62

54346

23515

ก.ย. 62

147306

14850
3) SMC Neurosurgery.../22
:…/2

เดือน
ก.ย. 62

-22.../5
4.4.3 SMC Neurosurgery
- ทุกวันอังคาร 16.30 - 20.30
- ห้องตรวจ CRM
- โรคทั่วไป (ผู้ใหญ่)
- โรคทางประสาทศัลยศาสตร์
- เริ่ม 3 ก.ย.
ผลการดาเนินงาน SMC neurosurgery10
รายรับ(เฉพาะ df)
3,900

ค่าตอบแทน
6,300

4.4.4 โรคเฉพาะทางเดินปัสสาวะ และสุขภาพเพศชาย
- ให้บริการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
ต่อมลูกหมากและรับปรึกษาปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และโรคทั่วไป
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- เปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2562
- ชาระค่าบริการเพิ่มพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 300 บาท
- ค่าบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย
- คิดต่อคุณจิรพันธ์ เจริญ ห้องเบอร์ 88 โทร 042-411504, 042-41345665 ต่อ 130
4.4.5 โรคเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- ให้บริการตรวจรักษาโรคกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อนิ้วล็อค
ปวดข้อเข่า ข้อสะโพกและโรคทั่วไป
- เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 16.30-20.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ชาระค่าบริการเพิ่มพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 300 บาท
- ค่าบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ผู้ป่วย
- ติดต่อคุณลักขณา ภูมิเทศ ห้องเบอร์ 22 โทร 042-413456-65 ต่อ 606
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 นายปิยเดช วลีพิทักษ์เดช ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน แจ้ง
ความก้าวหน้า Service Plan สาขากัญชาทางการแพทย์
สถานการณ์
- นโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 การเข้าถึงบริการ
กัญชาทางการแพทย์
- ให้โรงพยาบาลมีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
1) โรงพยาบาลหนองคายมีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชา ทางการแพทย์
ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
2) คุณภาพชีวิต ดีขึ้น ร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์/มาตรการ.../23
:…/2
.../5

-23.../5
ยุทธศาสตร์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการแบบผสมผสาน แพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในการให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสหสาขาวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ กัญชาทางการแพทย์ เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม ในการใช้กัญชาทางการแพทย์และวางแผนให้ เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบติดตาม กากับเพื่อประเมิน รูปแบบที่เหมาะสม นาไปสู่
การขยายผลการ ให้บริการแก่ประชาชน
การใช้กัญชาในสถานพยาบาล
วิจัย ปรับปรุงพันธ์/สภาวะการปลูก/พัฒนาสูตร/กระบวนการผลิต/ศึกษาวิจัยใน
สัตว์ทดลอง/มนุษย์11

กิจกรรม
ประชุมทีมสหสาขาเพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งคลินิกกัญชาร่วมกับทีม
สาธารณสุขจังหวัด
ด้านบริหาร
- ร่างคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเพื่อการ ใช้กัญชาทางการแพทย์
- โรงพยาบาลหนองคายได้รับอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5
ด้านบุคลากร
- ที่ผ่านการอบรม
- แพทย์แผนปัจจุบันจากกรมการแพทย์ 4 ท่าน
- แพทย์แผนไทยจากกรมการแพทย์แผนไทย 6 ท่าน
- เภสัชกรจากกรมการแพทย์ 3 ท่าน
- เหลือพยาบาลวิชาชีพและนักเทคนิคการแพทย์ ยังไม่เข้ารับการอบรม
ด้านสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่เพียงพอ
- สารสกัดที่ได้ยังเป็น รูปแบบ Special Access Scheme (SAS)
- อัตราการผลิตยังน้อย ไม่เพียงพอทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย
- คาดการสารองยา ในคลัง 6 เดือน
- คาดเปิดได้จริงประมาณ กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อยาพร้อม
ด้านการติดตาม.../24
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-24ด้านการติดตามตรวจทางห้องปฏิบัต.../5
ิการ
- ชุดตรวจคัดกรองหาสารเสพติด THC, Amphetamine
- การตรวจ Lab : AST, ALT, Scr.
ด้านการบริการและติดตามความปลอดภัย
- แบบบันทึกข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ C-MOPH
- เชื่อมโยงระบบการรายงาน เคส ADR จากกัญชากับระบบรายงานADR ใน
โรงพยาบาล
- Infromed consent ยา SAS
ระดับความสาเร็จ
ไตรมาส 1
- มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเพื่อการ ใช้กัญชาทางการแพทย์
- มีแนวทางในการให้บริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แบบผสมผสานแผน
ปัจจุบันและแผนไทย
- มีอัตรากาลัง สหวิชาชีพ
ไตรมาส 2และ 3
- โรงพยาบาลหนองคายมีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชา ทางการแพทย์
ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
ไตรมาส 4
- โรงพยาบาลหนองคายมีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชา ทางการแพทย์
ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
- คุณภาพชีวิต ดีขึ้น ร้อยละ 60
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย
4.6.1 Smart Hospital
-ได้ทดสอบระบบตู้รีออส จากการจับเวลาไม่ได้ต่างจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ซึ่ง
ปัจจุบันที่เหมาะสมจะทาได้ คือห้องตรวจ CRM และห้องตรวจ GP โรงพยาบาลหนองคาย 2 ได้ทดสอบระบบทั้ง 2
แล้ว ได้ออกแบบไว้รองรับ OPD, CRM, GP นอกเวลา และ SMC ที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างช่วงทดลองระบบ ดูข้อดีข้อเสีย ผู้ป่วยที่มีใบนัดอาจจะยังไม่เข้าข่ายกับตู้คีออสนี้
-SMC Smart โรงพยาบาลหนองคายไม่สามารถให้บริการจองคิวออนไลน์
เนื่องจากยังไม่มีผู้ดูแลระบบ
4.6.2 ระบบสแกนลายนิ้วมือ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวลาเข้า-ออก ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองคาย ได้มีการเปลี่ยนเครื่องบันทึกเวลารุ่นใหม่ ซึ่งสามารถบันทึกใบหน้าและลายนิ้วมือเวลาเข้า-ออก
ได้ จึงขอแจ้งให้บุคลากรที่มีการเพิ่มข้อมูลใบหน้าและลายนิ้วมือในเครื่องใหม่ ใช้งานเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออก ได้
แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ บุคลากรท่านใดยังไม่ได้ทาการเพิ่มข้อมูลใบหน้า และลายนิ้วมือในเครื่องบันทึกเวลาใหม่ ให้ติดต่อเพิ่ม
ข้อมูลใบหน้าและลายนิ้วมือได้ที่ศูนย์สารสนเทศ
คาแนะนาการสแกนใบหน้า
1) ยืนในตาแหน่งที่มีใบหน้าอยู่ในวงสีเขียว และตามองที่กล้อง (ไม่ควรยืนใกล้จน
หน้าล้นวงกลม)
2) กรณีสแกนด้วยใบหน้าไม่สาเร็จ ให้สแกนด้วยลายนิ้วมือ
3) เมื่อสแกนลงเวลา.../25
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จ ที่หน้าจอเครื่องบันทึกจะแสดงรูปใบหน้าของผู้ลงเวลา
และมีเสียงแจ้ง “ตกลงค่ะ” หรือ “บันทึกสาเร็จค่ะ”
4.6.3 ขั้นตอนการขอดูกล้องวงจรปิด
- ผู้เสียหายติดต่อศูนย์สื่อสาร, กรอกรายละเอียดในใบขอดูกล้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้ง ความก้าวหน้า
QM&RM
4.7.1 TIMELINE RE-ACCREDITATION 3
-ขอเชิญชวนพี่น้องชาวโรงพยาบาลหนองคาย เราจะร่วมเดินหน้า พัฒนา HA, เรา
จะทาบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจในทุกมิติ ทุกขั้นตอน ด้วยการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามที่มนุษย์พันธุ์
MOPH จะพึงกระทาได้, เราจะไม่ยอมออมมือ และเราจะเดินหน้าตามค่านิยมหลัก “รับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทดี มี
น้าใจ”12

การบ้าน สรพ. ส่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (QIC)
กาหนดส่ง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
1. ระดับหน่วยงาน ส่ง Service Profile
2. ระดับ PCT
ส่ง Easy Quality by PCT , Clinical Tracer PCT
ส่ง SAR PCT ตอนที่ III และตอนที่ IV
3. ระดับทีมนา / ทีมนาเฉพาะด้าน /ระบบงานสาคัญ
ส่ง SAR ตอนที่ I และตอนที่ IV
ส่ง SAR ตอนที่ II และตอนที่ IV
ส่งงาน \\10 . 10. 100. 55 / QIC

2) สรุปผลการตรวจ.../26
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ลาดับ
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-262) สรุปผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่ว.../5
ยบริการ ปี 2563
หน่วยบริการ ปฐมภูมิ (ค่าคะแนน 0 , 1 , 2 , 3 , 8)13
รหัสหน่วยบริการ
สังกัด
สรุปผลจานวนข้อที่ได้คะแนน
ข้อ
ผลการ ผลการ
ทั้งหมด ประเมิน ประเมิน
0 1
2
3
8
หน่วย
บริการ
10706
รพ.หนองคาย

73

10706
รพ.หนองคาย

73

10706
รพ.หนองคาย

รัฐใน สธ. 0 0 (4)
(37)
0
41
ผ่าน
กลุ่ม 1
(สังกัด
9.76% 90.24%
โดยไม่มี
สป.)
เงื่อนไข
หน่วยบริการ ประจา (ค่าคะแนน 0 , 1 , 2 , 3 , 8)
รัฐใน สธ.
0
(4)
(2)
(70)
0 76 ผ่าน กลุม่ 2
(สังกัด สป.)
5.26% 2.63% 92.11%
โดยไม่
มี
เงื่อนไข
หน่วยบริการ รับส่งต่อ (ค่าคะแนน 0 , 1 , 2 , 8)
รัฐใน สธ.
0 0 (129) (1)
130
ผ่าน
กลุ่ม 1
(สังกัด สป.)
100%
0.78%
โดยไม่มี
เงื่อนไข

มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ รายงาน
สรุปผลการดาเนินงานการเบิกชดเชย ปี 2562
สรุปการได้รับเงินโอน IP และ กองทุน Central Reimburse สิทธิ UC ปี 2561-256214
ปี
ประเภทกองทุน
ปี2561
ปี2562
จานวน
ได้รับชดเชย
จานวน
ได้รับชดเชย
กองทุน IP คนไข้ใน
21,792 116,086,260.36
21,070
99,204,285.15
IPHC (ยามะเร็ง)
239
716,692.50
348
711,630.50
สิทธิว่า/IPAE
38
194,979.50
29
222,470.40
INST
988
22,039,736.10
1,407
29,288,983.90
ผ่าต้อกระจก
629
5,869,454.00
602
5,500,900.00
IPHC_STROK_DRUG
18
882,000.00
22
1,078,000.00
IPHC_STEMI_DRUG
9
90,000.00
3
30,000.00
ทา Shunt ในไตวายเรื้อรัง
8
71,300.00
14
143,300.00
ค่ารถRefer
162
188,743.96
197
231,390.50
ประกันสังคมไม่ครบ7เดือน
5
26,600.00
2
11,949.00
ผู้ประกันตนคนพิการ
0
0.00
5
55,566.42
รวม
2,096
30,079,506.06
23, 699 136,478,475.87
สรุปการได้รับเงินโอน.../27
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สรุปการได้รับเงินโอน OPAE(กองทุน Central Reimburse)
สิทธิ UC ปี 2561-2562 15
ปี
ประเภทกองทุน
ปี 2561
ปี 2562
จานวน
ได้รับชดเชย
จานวน
ได้รับชดเชย
OPHC (ยามะเร็ง)
300
151,900.00
260
148,190.50
OPAE
2522
1,513,171.00
2043
1,832,702.49
OPINST
805
1,002,766.25
1,247
1,551,729.60
OPHC_STROK_DRUG
0
0.00
0
0.00
OPHC_STEMI_DRUG
2
20,000.00
0
0.00
ทา Shunt ในไตวายเรื้อรัง
36
274,950.00
36
259,550.00
ประกันสังคมไม่ครบ7เดือน
0
0.00
0
0.00
Palliative Care
44
203,000.00
38
184,000.00
สิทธิประกันสังคมประกันตนคนพิการ
4
922.84
8
3,101.36
รวม
3,665.00
2,962,787.25
3,586.00 3,792,172.59
สรุปรายรับจากการเบิก PPB Fre Schedule ปี งบประมาณ 256216
ประเภทกองทุน
จานวน(ราย)
จานวน (บาท)
การตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ และ สามี (DTLM)
988.00
317,160.00
บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วง/ฝังยาคุมกาเนิด)
194.00
487,500.00
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(PAP smear/VIA)
6,648.00 1,662,000.00
บริการการฝากครรภ์ (ANC)
3,209.00 1,830,800.00
รวม
3,209.00 4,297,460.00
สรุปรายรับจากเงินกองทุนอื่นๆ ในปี งบประมาณ 256217
ประเภทกองทุน
จานวน (บาท)
กองทุนไตวาย (ฟอกไต +CAPD)
7,977,450.00
กองทุน TB
50,820.00
กองทุนเอดส์
2,078,040.00
กองทุน OP
36,279,773.60
กองทุน OP AE (ในจังหวัด)
13,591,606.00
งบการจัดสรรนักเรียนทุน(รพสต)
1,211,070.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1,871,840.00
กองทุน PP
8,060,390.27
PP(NON)UC
2,749,063.77
งบ PP จิตเวชเรื้อรังในชุมชน
175,000.00
งบ PCC(ค่าบริการเพิ่มเติมสาหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจา
ครอบครัว)
545,396.65
เงินกันระดับประเทศ IP CF
971,264.37
งบลงทุน62
15,072,369.25
งบลงทุน62 ระดับจังหวัด ( รพสต.)
3,768,092.31
งบบริการผู้ป่วย.../28
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งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายตามบริการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลาไส้ใหญ่
590,700.00
งบ LTC สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
215,000.00
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
83,000.00
กองทุนค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง DMHT
1,365,561.00
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
10,489,547.96
งบคัดกรองวัณโรคเรือนจา
47,080.00
แพทย์แผนไทย
438,393.88
งบจัดสรรผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่าย(ผู้ประกันตนคนพิการ)
44,847.07
รวม
107,676,306.13
รายละเอียดการเบิกชดเชยการ กรณี OP Refer ต่างจังหวัด ปี 256218
เดือน
รายการพึงรับ
รายการพึงจ่าย
การอุทธรณ์ คงเหลือโอนชดเชย
ต.ค.-61
194,221.80
196,523.75
0.00
-2,301.95
พ.ย.-61
243,760.80
314,791.00
0.00
-71,030.20
ธ.ค.-61
250,024.20
262,704.00
0.00
-12,679.80
ม.ค.-62
160,100.15
200,505.75
0.00
-40,405.60
ก.พ.-62
179,634.85
224,280.25
0.00
-44,645.40
มี.ค.-62
243,026.95
184,105.50
0.00
58,921.45
เม.ย.-62
229,520.05
253,407.35
-650.00
-24,537.30
พ.ค.-62
249,526.15
252,032.50
8,000.00
5,493.65
มิ.ย.-62
288,380.55
224,586.50
9,458.00
73,252.05
ก.ค.-62
193,693.50
166,578.00
0.00
27,115.50
ส.ค.-62
125,347.85
254,133.50
-8,736.00
-137,521.65
ก.ย.-62
313,782.60
588,480.54
0.00
-274,697.94
รวม
2,671,019.45
3,122,128.64
8,072.00
-443,037.19
รายการที่ติด C/Deny โรงพยาบาลหนองคาย ต.ค.61-ส.ค.256219
รหัสที่ติด
C รายละเอียดการติด C
จานวนที่คงเหลือ
125 ผู้สิทธิข้าราชการ/อปท. ไม่มีเลขอนุมัติ หรือบันทึกเลขอนุมัติไม่ถูกต้อง
4
131 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีผู้ป่วยในข้ามเขต
2
140 AN ซ้ากับข้อมูลที่เคยส่งข้อมูลและตรวจผ่านแล้ว
1
146 ผลการตรวจสอบสถานพยาบาลหลักไม่ตรงสถานพยาบาลในสานักงานประกันสังคม
1
รหัส รพ.รักษาไม่รักตรงกับรหัส รพ.หลักกรณีเลือกสถานะ รพ.รักษาเป็น
147 maincontractor
4
152 ส่งข้อมูลเบิกกรณีผู้ป่วยอกซ้าซ้อนในโรคเดียวกัน
1
164 บันทึกรหัสอุปกรณ์ไม่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ประกาศในปีงบประมาณ
1
210 จัดกลุ่ม DRG _ไม่ได้
1
309 ไม่มีรหัสเบิกหมวด 6 หมวด 7
1
โครงการผู้ป่วย.../29
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โครงการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7เดือนเข้ารับบริการการคลอด
417 ระบุโรคไม่ถูกต้อง
1
438 เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ไม่ตรงกับสิทธิที่ส่งเบิก
28
บันทึกรหัสโครงการพิเศษสาหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมไม่สอดคล้องกับสิทธิ
458 ประโยชน์ที่เลือก
3
512 เบิก OPAE ไม่มีเงือนไขในการเรียกเก็บ
9
จากการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกกณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP
548 Refer)
22
555 ค่าใช้จ่ายรวม กับค่าใช้จ่ายราย Item มียอดไม่เท่ากัน
2
562 ยาที่บันทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalog
66
กรณีการเบิก OP Refer แต่สถานะสิทธิเป็น ลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการ
589 ยอมรับการลงทะเบียน
1
599 การเบิก Palliative Cave เบิกได้เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
1
804 หัตถการใช้ไม่ได้ผิดหลักการให้ ICD
1
816 บันทึกรหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกโรควัคซีนพิษสุนัขบ้า
2
กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาในรหัส 58101,58102,58130,58131,58201
853 ภายในวันเดียวกัน
1
เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง หรือกรณีขอเบิก OPHC /INST
911 มีจานวนเงินรวม แต่ไม่มีรายการที่ขอเบิก
1
998 ส่งข้อมูลเกินกาหนด
1
999 ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลการตรวจสอบสิทธิของ สปสข. / สนบท.
8
A03 รหัสโรค อยู่ในกลุ่ม Follow up
8
A14 อยู่ในกลุ่มโรคไม่ฉุกเฉิน อยู่ในกลุ่มโรคมาตรวจฟัน
2
I03 เบิก Instruement ไม่มีการบันทึกการทาหัตถการ
1
I04 ICD-10/ICD-9CM `ไม่สัมพันธ์กับการเบิก Instrument
3
ICD-10/ICD-9CM `ไม่สัมพันธ์กับการเบิก Instrument /เบิกรองเท้าเบาหวาน
I04/I13 มากกว่า 1 8 คู่
1
I13 เบิกรองเท้าเบาหวานมากกว่า 1 8 คู่
2
รวม
180
สรุปรายรับ OPAE ในจังหวัด แยกราย โรงพยาบาล ปี 256220
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง
ได้รับชดเชย
โรงพยาบาล
จานวน
บาท
จานวน
บาท
รพร.ท่าบ่อ
1,989
2,210,025
1,989
1,121,076
รพช.พิสัยเวชการ
1,570
1,433,160
1,570
845,377
รพช.โพนพิสัย
9,596
10,443,649
9,596
5,743,647
รพช.ศรีเชียงใหม่
1,318
1,694,005
1,318
814,600
รพช.สระใคร
4,731
4,645,565
4,713
2,691,800
รพช.โพธิ์ตาก
528
1,034,670
528
300,940
รพช.รัตนวาปี
4,629
5,281,747
4,629
2,747,888
รพช.เฝ้าไร่.../30
:…/2

-30.../5
รพช.เฝ้าไร่
5,851
5,746,976
5,851
3,414,866
รพช.สังคม
1,163
1,261,615
1,163
713,758
รวม
31,375
33,751,412
31,357
18,393,952
หมายเหตุ จ่ายชดเชยแล้วมาใน Vitual Account ในไตรมาส 1 และ 2 จานวน 8,791,772 บาท
รายละเอียดการเบิกชดเชยการ กรณี OPAE/Refer ในจังหวัดหนองคาย แยกรายเดือน ปี 256221
จานวนเรียกเก็บ
จานวนได้รับชดเชย
เดิอน
จานวน(ราย)
จานวน(ค่าใช้จ่าย
จานวน(ราย)
จานวน(ค่าใช้จ่าย
ต.ค.-61
3,039
3,191,843.00
3,039
1,726,947.00
พ.ย.-61
2,783
2,871,775.00
2,783
1,602,114.00
ธ.ค.-61
2,631
2,949,446.00
2,631
1,585,579.00
ม.ค.-62
2,974
3,199,461.00
2,974
1,800,124.00
ก.พ.-62
2,581
2,721,288.00
2,581
1,462,280.00
มี.ค.-62
2,706
2,839,811.00
2,706
1,557,634.00
เม.ย.-62
2,815
3,096,611.00
2,815
1,654,114.00
พ.ค.-62
2,825
2,864,229.00
2,825
1,642,808.00
มิ.ย.-62
2,769
3,077,830.00
2,769
1,595,717.00
ก.ค.-62
2,973
3,506,272.00
2,973
1,879,455.00
ส.ค.-62
3,279
3,432,846.00
3,279
1,887,179.00
ก.ย.-62
0
0.00
0
0.00
รวม
31,375
33,751,412.00
31,375.00 18,393,951.00
หมายเหตุ เดือน กันยายน 2562 ยังไม่ได้ทาการเบิกชดเชย/ยังไม่ครบ กาลังดาเนินการ
รายการยอดลูกหนี้คงเหลือ สิทธิUC ปี 2562
รายการลูกหนี้
จานวน (บาท)
รายการ อุปกรณ์ OPD ผู้ป่วยนอก
332,404.25
รายการ OPAE นอกเขต ต่างจังหวด
241,718.72
รายการ OP Refer (ต่างจังหวัด)
611,030.75
เบิกชดเชย IPD เดือน กันยายน 2562
39,789,970.42
รายการ OPAEในจังหวัด
10,328,078.00
มูลนิธิ พอ.สว
36,158.51
รวม ยอด ลูกหนี้คงเหลือ
51,339,360.65
หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือของ กองทุน UC ส่วนที่เหลือ ต้องรอว่า
ในการปิดรอบงบ ในปี 62 จะเหลือโอนเท่าไร ในปี 63

รายรับ-คงค้างชาระ.../31
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-31รายรับ-คงค้างชาระ 2562
.../5 ของสิทธิอื่นๆ22
ประกันสังคม

พ.ร.บ.
ค้าง
ชาระ

รับชาระ

รับชาระ

แรงงานต่างด้าว
ค้าง
ชาระ

รับชาระ

ท.99

ค้าง
ชาระ

ค้าง
ชาระ

รับชาระ

65,213,466.35 135,952.00 11,336,876.20 710,006.00 82,625.59 64,547.44 530,252.71 236,366.72

LAB-เลือด-CT
รับชาระ
2,824,098.00

ค้างชาระ
832,616.00

ประกันชีวิต
รับชาระ
2,006,824.90

ค้างชาระ
424,939.00

ประกันนักเรียน
รับชาระ
145,141.00

ค้างชาระ
20,565

หมายเหตุ
- ประกันสังคม ค้างค่า ตามตัวชี้วัด/ค่าร้องเรียง ก.ค. –ธ.ค.61 กับ ม.ค.-มิ.ย.62 (2 งวดประมาณ
2,192,929.68 บาท) * ทวงกับผู้ตรวจแล้วบอกว่าอยู่ระหว่างเสนออนุกรรมการพิจารณา
- รายรับประกันสังคมรวมทั้งรายหัวเหมาจ่าย ยังไม่หักรายจ่าย
- สิทธิ LAB-เลือด ยอดเรียกเก็บจะมาหลังวันที่ 10 ของทุกเดือน
- สิทธิอื่นๆทวงหนี้ทางเอกสาร/ fax /โทรศัพท์แล้ว: จะดาเนินการโดยเร็วและกาลังรอเซ็นเช็ค
สรุปรายรับ โรงพยาบาลหนองคาย งบประมาณ 256223
ประเภทกองทุน
จานวน (บาท)
กองทุน IPD
136,478,475.87
กองทุน OPAE ต่างจังหวัด
3,792,172.59
กองทุน OP_Refer
-443,037.19
กองทุน UC อื่นๆ
107,676,306.13
กองทุน OP AE (ในจังหวัด)
18,393,951.00
กองทุน PPB Fre schedule
4,297,460.00
ประกันสังคม
65,213,466.35
พ.ร.บ.
11,336,876.20
แรงงานต่างด้าว
82,625.59
ท 99
530,252.71
Lab เลือด -CT
2,824,098.00
ประกันชีวิต
2,006,824.90
ประกันนักเรีย
145,141.00
รวม
352,334,613.15
หมาย เหตุ รายรับ ยังไม่มีของสิทธิ จากกรมบัญชีกลางและ อปท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.9 นายสมภพ.../32
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-324.9 นายสมภพ ดวงแก้ว แทน หัวหน้า.../5
กลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่อง
4.9.1 โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ ที่
10 พฤศจิกายน 2562 รายได้สมทบกองรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหนองคาย
การแบ่งกลุ่มอายุ
1) อายุน้อยกว่า 20 ปี
2) อายุ 20-35 ปี
3) อายุ 36-50 ปี
4) อายุมากกว่า 50 ปี
ประเภทและค่าสมัครการแข่งขัน
1) เดิน/วิ่ง
5 กม.
ค่าสมัคร 350 บาท
2) วิ่ง
10 กม.
ค่าสมัคร 450 บาท
3) วิ่ง
15 กม.
ค่าสมัคร 450 บาท
Start & Finish
จุดปล่อยตัว ลานน้าพุพญานาค
เส้นทางการวิ่ง เลียบแม่น้าโขงไปหาดคา
ปล่อยตัว
เวลา 5.30 น.
รางวัล
- เสื้อและเหรียญได้ทุกคนที่สมัคร
- ถ้วย ชนะเลิศ เวลาดีที่สุด (Over All) ชาย1/หญิง 1 เฉพาะวิ่ง 10/15 กม.
- หมวก เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. ที่ 1-5 ชาย/หญิง แยกกลุ่มอายุ
- เงินรางวัล เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. ที่ 1 ชาย/หญิง แยกกลุ่มอายุ
รับเสื้อ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9.00-17.00 น. ที่ห้องยา ผู้ป่วยนอก
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย โปรดนาใบเสร็จ หรือหลักฐานการชาระเงินมาแสดงด้วย
การรับสมัคร ช่วงวันที่ 7-31 ตุลาคม 2562 ที่ห้องการเงิน ผู้ป่วยใน (ห้อง
หมายเลข 53) หรือ online : www.nkh.go.th หรือโอนเงินเข้าบัญชี โครงการรณรงค์หลอดเลือดสมอง
ธนาคารกรุงไทย 413-0-50848-2 สอบถามลายระเอียดที่ เภสัชพิชิต บุตรสิงห์ โทร 081-8716690
4.9.2 โครงการจัดระบบบริการรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน : สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมร้านยาในจังหวัดหนองคาย เพื่อหาอาสาสมัคร โดยโครงการนี้ ร้านยาจะต้องเข้า
ร่วมโครงการโดยสมัครใจ ร้านยาจะต้องได้มาตรฐานของร้านยา และ
-ส่วนของกลุ่มงานเภสัชกรรม มีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น โดยการสารวจ
คนไข้กลุ่มโรคเรื้อรัง คลินิกต่าง ๆ ว่าสมัครใจจะรับยาที่ร้านหรือไม่ หากสนใจแล้ว มีพื้นที่จะขอรับบริการได้ คือจุด
ใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับร้านยาว่าสามารถให้บริการได้หรือไม่
-รูปแบบ : โรงพยาบาลหนองคายเป็นฝ่ายจัดยาให้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้มี
ปัญหาเรื่องแบรนด์ยา ควบคุมในเรื่องของสต็อกยา ซึ่งร้านยาจะได้ 70 บาท/1 เคส เป็นเงินจาก สปสช.
มติที่ประชุม รับทราบ

4.10 นายรังสรรค์ .../33
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-334.10 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ.../5
่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่อง ดังนี้
4.10.1 รายงานค่าสาธารณูปโภค
-รายละเอียดค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 - 2562โรงพยาบาลหนองคาย24
มิ.ย. 2561
ก.ค. 2561
ส.ค. 2561
ก.ย. 2561
รวม
1,433,319.73 1,438,224.06 1,371,722.50 1,417,896.86 14,861,807.07
มิ.ย. 2562
ก.ค. 2562
ส.ค. 2562
ก.ย. 2562
รวม
ปีงบประมาณ 2562
1,555,111.03 1,554.770.30 1,517,673.16 1,540,185.02 15,549,838.91

ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดค่าน้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 - 2562 โรงพยาบาลหนองคาย25
ส.ค. 2561 ก.ย. 2561
รวม
ปีงบประมาณ มิ.ย. 2561 ก.ค. 2561
2561
226,354.01 232757.74 238,653.28 211,757.33 2,465,418.89
ส.ค. 2562 ก.ย. 2562
รวม
ปีงบประมาณ มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562
2562
309,890.26 299,810.09 331,726.76 336,069.51 3,229,226.99

ร้อยละ
92.02
ร้อยละ
102.48

ร้อยละ
74.15
ร้อยละ
97.12

4.10.2 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ/ความก้าวหน้างบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปี 2562
-รายการสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ 2560-2562)
ก. รายการ ก่อสร้างอาคาร อาคารบาบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.
10 ชั้น สัญญา เริ่ม 30 มีนาคม 2560 ขยายเวลา 65 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จานวน
965 วัน จานวน 28 งวด วงเงิน 369,900,000.00 บาท กาหนดส่งงาน
- งวด 24-26 ประมาณ 30 ตุลาคม 2562
- งวด 27-28 ประมาณ 9 พฤศจิกายน 2562
- การเร่งรัดการใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562
ข. รายการครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2562) จานวน 8 รายการ (ส่วน 70%
จานวนเงิน 10,449,500 บาท ส่งมอบ 6 รายการ รอส่งมอบ 2 รายการ)
1. เครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์การแพทย์ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร
190,000 บาท
2. เครื่องควบคุมการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาชนิด 1 สาย 2 เครื่อง
120,000 บาท
3. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 2 เครื่อง
1,600,000 บาท
4. เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง 1 เตียง
3,100,000 บาท
5.เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส 1 เครื่อง
2,000,000 บาท
6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3 หัวตรวจ 1 เครื่อง
2,500,000 บาท
7. ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ(สาหรับทารก) 1 ชุด 9,500 บาท
8. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
930,000 บาท
(ส่วน 20% จานวนเงิน 178,500 บาท 4 รายการ เบิกจ่าย)
ค. รายการสิ่งก่อสร้าง.../34
:…/2

-34.../5 2562) จานวน 2 รายการ
ค. รายการสิ่งก่อสร้าง (ปีงบประมาณ
1. ซ่อมประตูห้องผ่าตัด 529,400 บาท ประกาศรอบ 2
2. ซ่อมอาคารผู้ป่วยใน ผู้รับจ้าง หจก.เคที มิลเลอร์ 850,000 บาท สัญญา
ลงวันที่ 9 มีนาคม-26 มิถุนายน 2562 จานวน 110 วัน 3 งวด ตรวจรับ เบิกจ่าย
ง. รายงานงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง เงินบารุง ปีงบประมาณ 2559-2561
รายการก่อสร้าง
1.บ้านพักผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย ผู้รับจ้าง หจก.แสงสูงสมการ
ก่อสร้าง วงเงิน 2,480,000 บาท สัญญา 8 มีนาคม 2562-4 กันยายน 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
2. โรงพักขยะ อยู่ในขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง
4.10.3 บูชาแผ่นทองหล่อหลวงพ่อพระใสจาลอง : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ได้มีการนับเงิน
จากตู้รับบริจาคของโรงพยาบาลหนองคาย ยอดทั้งสิ้น 44,499 บาท ยอดเงินของวัดโพธิ์ชัยจานวน 1,200,000
บาท คาดจะได้เงิน 2,000,000 บาท ได้ทันตามกาหนดการ ปิดรับบริจาควันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
4.10.4 ระบบประเมินความพึงพอใจงานยานพาหนะ
- ได้ติดแบบประเมินความพึงพอใจไว้ที่รถทุกคัน สามารถสแกนและทาการ
ประเมินได้ จะทาการสรุปข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง
- งานยานพาหนะได้มีการพัฒนาในด้านการใช้ใบคีย์การ์ดแทนการใช้ใบสั่งน้ามัน
ป้องกันเรื่องของน้ามันสูญหาย
4.10.5 สรุปผลการดาเนินงานควบคุมภายใน ปี 2562 โรงพยาบาลหนองคาย
-การจัดอบรม ฯ ในปีงบประมาณ 2562
-ดาเนินการจัดอบรม จานวน 6 วัน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ในโรงพยาบาล
หนองคาย 100 % ใช้วิทยากรภายใน และลงพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรม
สรุปผลการจัดอบรมฯ จากแบบประเมินผลหลังการจัดอบรมฯ26
1) ความรู้ความเข้าใจ
100.00%
50.00%
0.00%
Flowchart

แบบ ปค. 4

แบบ ปค.5

แบบรายงาน
วิเคราะห์ความ
เสีย่ ง

ก่อนอบรมฯ

60.23%

55.95%

56.55%

59.52%

หลังอบรมฯ

82.42%

75.30%

77.78%

78.18%

ก่อนอบรมฯ

หลังอบรมฯ

2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการดาเนินงานอบรมฯ
- ก่อนการอบรม พึงพอใจ 77.92 %
- หลังการอบรม พึงพอใจ 78.21 %
3) ทัศนคติผู้เข้ารับการอบรมต่องานควบคุมภายใน
-เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า งานควบคุมภายในเป็นเรื่องที่ดี มี
ประโยชน์ต่องานเป็นการควบคุมความเสี่ยงและการทา CQI ของหน่วยงาน และมีบางส่วนที่คิดว่าเป็นเรื่องยากและ
ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง
4) ปัญหา อุปสรรค.../35
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-354) ปัญหา อุปสรรค
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจ, ภาระงานมาก, ขาด
แรงจูงใจ, หัวหน้าไม่ให้ความสาคัญ, ขาดการมีส่วนร่วมและเสียสละเวลาว่างในการแลกเปลี่ยนในหน่วยงาน, ขาด
ความสม่าเสมอและความร่วมมือในองค์กร
5) ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดอบรมฯ ครั้งต่อไป (ปี 2563)
ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
- การเชิญวิทยากรภายใน (50%)
- การจัดอบรมแบบลงพื้นที่แยกหน่วยงาน (65.4 %)
การเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน
-เดิม ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
- การรายงานของหน่วยงานย่อยใช้ แบบฟอร์ม ปย.1, ปย.2
ปัจจุบัน ดาเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
- การรายงานของหน่วยงานย่อยใช้ แบบฟอร์ม ปค.4 ,ปค.5 ซึ่งได้ดาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบแล้ว
สรุปผลการส่งรายงานควบคุมภายใน
-การจัดการอบรมในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจานวนหน่วยงานที่ส่งรายงานมีเพิ่มมากขึ้น
(หน่วยงานย่อยทั้งหมด = 70 หน่วยงาน) ดังนี้
- ปี 2559 = ส่งรายงาน 40 หน่วยงาน คิดเป็น 57.14 % (รายงานไม่ครบทุกรายการ)
- ปี 2560 = ส่งรายงาน 52 หน่วยงาน คิดเป็น 74.28 % (รายงานไม่ครบทุกรายการ)
- ปี 2561 = ส่งรายงาน 65 หน่วยงาน คิดเป็น 92.86 % (ครบทุกรายการแต่ยังขาด
คุณภาพของรายงาน)
- ปี 2562 = ส่งรายงาน 68 หน่วยงาน จานวนรายงาน มากกว่า 500 รายงาน
คิดเป็น 97.14 % (ครบทุกรายการแต่ยังขาดคุณภาพของรายงานและการติดตามประเมินผล)
ผลการประเมินงานควบคุมภายในระดับ คปสอ. ปี 256227
งานควบคุมภายใน รพ.หนองคาย ผ่านการประเมินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได้ผลการประเมิน
ระดับ 5

รอบที่ 1.../36
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มติที่ประชุม รับทราบ
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-374.11 น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ แจ้งเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการ
เรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมและกาหนดหลักเกณฑ์การเรี่ยไร
- ให้การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะ
- มีการดาเนินการโปร่งใส่ และ
- มีความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
การเรี่ยไร
นิยาม
-การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง หรือโดยปริยายว่ามิใช่
เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไป
ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
-เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไร ในฐานะเป็นผู้ร่วม
จัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไร และ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในการจัดให้มีการเรี่ยไรนั้น
การให้ความร่วมมือในการเรี่ยไร
-เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไร แต่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในการจัดให้มีการเรี่ยไรนั้น เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ตัวอย่าง
- กฐิน/ผ้าป่า
- จาหน่ายบัตรกิจกรรมเพื่อการกุศล กอล์ฟ/เดิน-วิ่ง/ฟุตบอล/คอนเสิร์ต
- จาหน่ายเสื้อ เข็มกลัด กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ
- สลากกาชาด
- รับบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคาร/ซ่อมแซมอาคาร/
- ซื้อครุภัณฑ์—อุปกรณ์ทางการแพทย์)
แนวทางปฏิบัติ
-การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาลหรือสาธารณะ
ประโยชน์จะจัดให้มีได้ ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร (กคร.) ซึ่งจะต้องมีลักษณะและ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
2. เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การ
ป้องกันหรือพัฒนาประเทศ
3. เป็นการเรี่ยไร.../38
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-383. เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์
4. เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
ยกเว้น ที่ไม่ต้องขออนุญาต
1. เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
2. เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทา ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สาคัญ
3. เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทาบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน
4. เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่
เกิน จานวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของ
รัฐนั้นเอง หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่มีวงเงินไม่เกินจานวน 500,000 บาท)
5. เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร.
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ (องค์กร สถานสาธารณ
กุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย)
6. เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับ
ยกเว้นในการขออนุมัติตาม ระเบียบนี้แล้ว
ข้อห้ามหน่วยงานของรัฐ
ข้อห้ามมิให้หน่วยงานดาเนินการ
1. กาหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่
หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้
2. กาหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจานวนหรือมูล
ค่าที่แน่นอน
เว้นแต่ โดยสภาพมีความจาเป็นต้องกาหนดเป็นจานวนเงินที่แน่นอน
เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น
3. กระทาการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทาการเรี่ยไรหรือบริจาค
4. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทาการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นออกทาการเรี่ยไร
-เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร จะต้องไม่กระทาการ
ดังนี้
1. ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไร
2. ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใด
- ช่วยทาการเรี่ยไรให้ หรือกระทาในลักษณะที่ทาให้ผู้ใต้
- บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจายอม
- ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรให้ได้
- ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม.../39
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-เงินหรือทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะไม่
อาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเรี่ยไรตามที่ได้แสดงไว้หรือเหลือจ่ายเพระเหตุใดหรือได้มาโดยฝ่าฝืนระเบียบฯ
ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีการเรี่ยไรรายงานให้ กคร. เพื่อพิจารณาสั่งให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว ไป
ประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม หรือตามที่เห็นสมควร
-เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
-ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า การกระทานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมูล
ความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง ขอความเห็นชอบแผนเงินบารุง
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2564)
แผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 256329
รายรับ
ลาดับ
รายการด้านรายรับ
แผนเงินบารุง
ปี 2563
1 รายรับเงินสด
102,000,000.00
2 รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
182,500,000.00
3 รายรับกองทุนประกันสังคม
73,500,000.00
4 รายได้อื่นๆ
39,950,000.00
5 รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
287,276,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
685,226,000.00
รายจ่าย
ลาดับ
รายการด้านรายจ่าย
แผนเงินบารุง
ปี 2563
1 เงินรายจ่าย (ค่าจ้าง)
72,910,000.00
2 ค่าตอบแทน
103,895,000.00
3 ค่าใช้สอย
105,780,000.00
4 ค่าวัสดุ
325,400,000.00
5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
27,850,000.00
6 ค่าสาธารณูปโภค
22,760,000.00
7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย
21,480,000.00
8 งบกลาง
35,000,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
715,075,000.00
สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน.../40
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2563 )
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 ก.ย.2562)30

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
5.2 นางสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ขออนุมัติ ร้านกาแฟโรงพยาบาล
หนองคาย 2
ประธาน 1) มีพื้นที่สาหรับตั้งร้านหรือไม่, บริเวณใด 2) จะเอาของแบรนด์ใดมาเปิดบริการ 3) ใครจะลงทุน ต้องทาเรื่อง
เช่ากับกรมธนารักษ์ โรงพยาบาลจะได้แค่ค่าบารุงรักษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา : 1) ยอดขายของของโรงพยาบาล 2 ยังไม่มากเท่าที่ควร ด้วยกาลังซื้อของผู้
มารับบริการ 2) ด้วย NKH กาลังมาการพัฒนา จึงยังไม่สามารถขยายสาขาไป โรงพยาบาล 2 ได้ 3) ขายไม่ได้เต็มเวลา ด้วย
การเปิด-ปิด เวลาที่รับบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ : ได้เคยขออนุญาตการจัดสวัสดิการโรงพยาบาลหนองคาย 2 แล้ว พื้นที่คือช่องว่างที่จอดรถอาคาร
แพทย์แผนไทย และได้ประสานเบื้องต้นกับหลายๆ แบรนด์ แต่ยังไม่มีแบรนด์ใดสนใจที่จะเข้ามาลงทุน
มติที่ประชุม ยังไม่พิจารณาร้านกาแฟ ด้วยยังไม่มีแบรนด์ที่เข้ามาลงทุน, มอบคณะกรรมการ ENV สารวจ
ภูมิสถาปัตย์ให้มีความดูดี
5.3 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องพิจารณา ดังนี้
- ขออนุมัติจ้างลูกจ้างรายคาบเกินอัตราขั้นต่า
1) ตาแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานประจาหอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ และ VIP ชั้น 4,5
จานวน 9 ราย อัตรา 50 บาท/ชั่วโมง
2) ขออนุมัติในหลักการลูกจ้างรายวัน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจาหอ
ผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ และ VIP ชั้น 4,5 อัตรา 800 บาท/วัน
3) ขออนุมัติจ้างลุกจ้างชั่วคราวรายเดือนต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 56 ราย
และในจานวนนี้ขอจ้างอัตราเกินขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปี 2555 จานวน 13 ราย
4) ขออนุมัติจ่ายเวร.../41
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-414) ขออนุมัติจ่ายเวร on call ให้กับผู้ช่วยพยาบาล งานห้องผ่าตัด อัตรา 240 บาท/
เวร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
- หน่วยงานพัสดุขอเชิญร่วมประชุมตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00 น. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย
- ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นแม่ค้าขายของ หาบเร่ ขึ้นบริเวณตึก รบกวนแจ้งงาน
รักษาความปลอดภัยด้วย
- ขอความร่วมมือ ห้ามขับขี่จักรยานบนตึก/อาคาร ในเวลาราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร)
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม (1)

(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

