รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู๎มาประชุม
1. นายสุรกิจ
2. นายพิสิฐ
3. นางมณีวรรณ
4. นางใจทิพย์
5. นายนฤพนธ์

ยศพล
อินทรวงษ์โชติ
ตั้งขจรศักดิ์
รุจนเวชช์
ยุทธเกษมสันต์

6. นางฤดีมน
7. นายวุฒิศักดิ์
8. นายปิยะเดช
9. นายกฤษฎา
10. น.ส.จินตาหรา
11. นายฉัตรชัย
12. นายธงชัย

สกุลคู
อารีย์วัฒนานนท์
วลีพิทักษ์เดช
ศรีกุลวงศ์
มังคะละ
บุญประชารัตน์
นาคมนต์

13. นางสุเนตรา
14. นายสาธิต
15. น.ส.ธิดา
16. น.ส.นิรมล
17. นายพิชิต
18. นายสุรพล
19. นายถนอม
20. นางกมลฐา
21. น.ส.วันรัฐ
22. นางสุรางค์ทิพย์
23. นางกมลรัตน์
24. นายอภิสามารถ
25. นางพรทิพย์
26. นายรังสรรค์
27. น.ส.เพ็ญพรรณี
28. น.ส.เขมอชิร์กุล

สุภาแสน
พจน์จลองศิลป์
เหลําไพบูลย์
พงษ์ไทย
บุตรสิงห์
เอียตระกูลไพบูลย์
เพ็ชรยิ้ม
เกยดํานกลาง
ตั้งกิจวานิชย์
สวัสดิ์
สมานทรัพย์
คลํองขยัน
จินดา
ไชยปัญญา
ใจกว๎าง
อินทรวิเชียร

ผู๎อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู๎อานวยการฯ ด๎านการแพทย์
รองผู๎อานวยการฯ ด๎านการพยาบาล
รองผู๎อานวยการฯ ด๎านกิจกรรมพิเศษ
รองผู๎อานวยการฯ ด๎านพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู๎อานวยการฯ ด๎านการคลัง
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านบริการดํานหน๎า
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านยุทธศาสตร์และแผน
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านสารสนเทศ
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านวิชาการและงานวิจัย
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านระบบประกันสุขภาพ
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านพัฒนาองค์กร/หัวหน๎ากลุํมงาน
อาชีวเวชกรรม
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์
หัวหน๎ากลุํมงานกุมารเวชกรรม
หัวหน๎ากลุํมงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน๎ากลุํมงานทันตกรรม
หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรม
หัวหน๎างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน๎ากลุํมงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน๎ากลุํมงานโภชนศาสตร์
หัวหน๎ากลุํมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน๎ากลุํมงานเวชกรรมสังคม
หัวหน๎างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
หัวหน๎ากลุํมงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน๎าศูนย์บริหารคํารักษาพยาบาล
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู๎ไมํมาประชุม (ติดราชการ)
1. น.ส.ภรณี
2. นางสุกัญญา
3. นางภิรดี

พรวัฒนา
กราบไกรแก๎ว
บวรกิติวงศ์

ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านบริการปฐมภูมิ
ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านบริหารเวชภัณฑ์ยา
หัวหน๎ากลุํมงานจักษุวิทยา
4. นางพรรณี.../2

4. นางพรรณี
5. น.ส.โมฬี
6. นายจารุวัฒน์
7. น.ส.มนฤดี
8. น.ส.พรรผณิต

สมัครคุณ
นาคสาร
แจ๎งวัง
วงศ์จิตรัตน์
ชัยจันทร์

ผู๎เข๎ารํวมประชุม
1. นางขวัญใจ
2. นางนวลสวาท

เกสร
นภาสกุลคู

3. นางวรนุช
4. น.ส.กิตติยา
5. นางกมลพร
6. นางชุลีพร
7. นางสมจิตร
8. นางสมร
9. นายสมศักดิ์
10. นางอิฎฐิวรรณ
11. นางวราภรณ์
12. นางนงเยาว์
13. นางกฤษณา
14. นางเยาวเรศ
15. นางนุสรา

เกลี้ยงพิบูลย์
จิตจักร
จันทร์หลํน
สิงห์ประเสริฐ
สกุลคู
ปัญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร์
พิมพ์ศักดิ์
ปูุวัง
ท๎าวพรม
สารบรรณ
ตันฑเกษม
มหิศนันท์

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

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ์
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ์
หนุํมขุนทด
ไตรยะวงศ์
พิลางาม
คาตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แก๎วด๎วง
วิจิตรานนท์
กรองทิพย์
โสภาเวทย์
ผันผิน

-2หัวหน๎ากลุํมงานการเงิน
หัวหน๎ากลุํมงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน๎ากลุํมงานศัลยกรรม
หัวหน๎ากลุํมงานจิตเวช
หัวหน๎างานนิติการ
ผช.หัวหน๎าพยาบาลด๎านบริหาร
ผช.หัวหน๎าพยาบาลด๎านบริการ/หน.หอผู๎ปุวยศัลยกรรม
ประสาท
หัวหน๎างานผู๎ปุวยนอก
หัวหน๎าห๎องตรวจผู๎ปุวยนอก รพ.หนองคาย 2
หัวหน๎ากลุํมงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหน๎างานสุขศึกษา
หัวหน๎างานไตเทียม
หัวหน๎างานการพยาบาลวิสัญญี
หัวหน๎างานการพยาบาลห๎องผําตัด/หน.ศูนย์รับ-สํงผู๎ปุวย
หัวหน๎างานจํายกลาง/ห๎องนึ่ง
หัวหน๎างานห๎องคลอด
หัวหน๎างานผู๎ปุวยหนัก 2
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ สูํขวัญ ชั้น 5
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยศัลยกรรมชาย
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยศัลยกรรมหญิง
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยอายุรกรรมชาย ชั้น 2
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยกุมารเวชกรรม 1
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยกุมารเวชกรรม 2
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหน๎าหอผู๎ปุวยอายุรกรรม ชั้น 4
หัวหน๎างานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)
หัวหน๎างานธนาคารเลือด
หัวหน๎างานรังสีวินิจฉัย
หัวหน๎างานรักษาพยาบาลชุมชน/หัวหน๎าศูนย์ COC
หัวหน๎าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน๎างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย
32. นางชนพิชา.../3

32. นางชนพิชา
33. นายผาลี
34. น.ส.ทิพวรรณ
35. นายวรรณกร
36. น.ส.อัญชลี

พินยา
พรมโคตร
เตนากุล
เดชนรสิงห์
บุญวัฒนะ

37. น.ส.ศิวิไลซ์
38. นางอนุดา
39. นางธนานันต์
40. นางสาเนียง
41. น.ส.เสาวลักษณ์
52. น.ส.ปรานต์ศศิ
53. นางปวีณา
54. น.ส.พัชรริดา

ศรีวิเศษ
ถิรัฏฐานกุล
อาสนานิ
จันทร์รัตน์
สัจจา
อินทรวิเชียร
หาระคุณ
เคณาภูมิ

-3หัวหน๎างานการบัญชี
หัวหน๎างานผลิตและพัฒนาบุคลากร
หัวหน๎างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
หัวหน๎างานเวชระเบียน
หัวหน๎างานศูนย์กระตุ๎นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และ
วัยรุํน
หัวหน๎าศูนย์รับแจ๎งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
(แทน) หัวหน๎างานอาชีวเวชกรรม
หัวหน๎างานตรวจและรักษาผู๎ปุวยคลินิกพิเศษ ชั้น 1
หัวหน๎างานพยาบาลผู๎ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหน๎างานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
- คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เข๎าประชุม รํวมสวดมนต์ไหว๎พระ เป็นเวลา ประมาณ 6 นาที
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข
1.1.1 การดาเนินการงบประมาณ ปี 2563 ปัจจุบัน
1) การจัดสรรงบลงทุน ปี พ.ศ.2562 : ให๎ใช๎งบประมาณปี 2562 ไปพลางกํอน และ
ให๎รายงานการกํอสร๎าง ที่มีงบผูกพันเดิมของหนํวยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสํวนภูมิภาค
เพือ่ ให๎สามารถดาเนินงานกํอสร๎างเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 วงเงิน
1,437,313.00 บาท
2) ปัจจุบันอยูํระหวํางขออนุมัติจัดสรรงบลงทุน ปี พ.ศ.2562 : รอบที่ 2 ให๎รายงาน
การกํอสร๎างงบผูกพันเดิม วงเงิน 926,067.700 บาท
3) วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ผํานการพิจารณา วาระที่ 1 สภาผู๎แทนราษฎร มีมติ
เสียงสํวนใหญํรับหลักการรําง พระราชบัญญัติ งบประมาณ 2563
4) วันที่ 15, 18-19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการกรรมาธิการ พิจารณารําง
พระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย
1.2.1 การเปิดศูนย์ OTOP : เปิดโอกาสให๎เอกชนเชําพื้นที่รวมถึงสํวนราชการ โดยในเดือน
แรกไมํเก็บคําธรรมเนียม
1.2.2 จังหวัดหนองคาย โดย สานักงานคลังจังหวัดหนองคาย จัดให๎มีการมอบรางวัลให๎แกํ
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริการจัดการด๎านการเงินการคลัง ประจาปี 2562 จานวน 31 แหํง : โรงพยาบาล
หนองคายได๎รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด๎านการเงินการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระดับดีเดํน เกียรติบัตรและโลํรางวัล ให๎ไว๎ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยได๎รับมอบจากทํานผู๎วําราชการ
จังหวัด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
1.1.4 สานักงาน.../4

-41.2.3 สานักงานผู๎ตรวจการแผํนดินมีกาหนดจัดสัมมนาโครงการ ผู๎ตรวจการแผํนดินสัญจร
พบประชาชน ครั้งที่ 40” เพื่อให๎ประชาชนและสํวนราชการมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหน๎าที่และอานาจของ
ผู๎ตรวจการแผํนดิน สานักงานผู๎ตรวจการแผํนดินได๎เชิญหัวหน๎าสํวนราชการ องค์กรเอกชน ผู๎นาท๎องถิ่น นักวิชาการ
สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ ประมาณ 500 คน รํวมสัมมนาในวันพุธที่ 6
พฤศจิกายน 2562 ณ ห๎องราคารา 2-3 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย
1.3 เรื่องแจ้งจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
1.3.1 ยุทธศาสตร์ด๎านสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย : สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได๎ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดหนองคาย พ.ศ.25612565 (รอบปี 2563)และได๎ถํายทอดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ให๎ทุกอาเภอนาไป
ขับเคลื่อน และจะมีการประชุมและพิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจาปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห๎องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
1.3.2 กาหนดการออกหนํวยแพทย์เคลื่อนที่ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ที่ อาเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันที่จัดที่อาเภอทําบํอ จ.หนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย
รับผิดชอบนาเฉพาะหนํวยรับบริจาคอวัยวะไปเทํานั้น
1.3.3 งบ UC ได๎โอนให๎หนํวยบริการแล๎ว (ตุลาคม 2562)
- การกันเงินระดับประเทศ ปี 2562 (3,000 ล๎านบาท) จังหวัดหนองคายได๎
5,652,274.97 บาท, โรงพยาบาลหนองคายได๎รับจัดสรรจานวน 1 ล๎านบาท
- การกันเงินระดับเขต/จังหวัด ปี 2562 (3,000 ล๎านบาท) เขต 8 ได๎
244,519,623 บาท, เขตกันเงินไว๎ 15 % = 37,977,243.45 บาท (มีเกณฑ์จัดสรรแบบกระตุ๎น (Motivated)
3 ด๎านในภาพของจังหวัด
- สํวนที่เหลือจัดสรรลงจังหวัด จานวน 211,241,679.55 บาท จังหวัดหนองคาย
ได๎ 19,026,762.39 บาท (ยังไมํเห็นเกณฑ์)
- งบเหมาจํายรายหัวปี 2563 = 50 %
- PP Non UC (ตามผลงาน) เหลืองบคําเสื่อม
1.4 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล
1.4.1 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2562 : ได๎เสนอชื่อบุคคลที่บริจาคเงินให๎กับ
โรงพยาบาลหนองคาย สาหรับอาคาร 10 ชั้น มีจานวน 12 ราย ได๎ผํานมติคณะกรรมการจังหวัดแล๎ว อยูํระหวํางสํง
เอกสารไปที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข จะนาเสนอโปรดเกล๎าฯ ตามขั้นตอน
1.4.2 แตํงตั้งรักษาการรองผู๎อานวยการด๎านบริหาร : ด๎วยรักษาการรองผู๎อานวยการด๎าน
บริหาร นายฌานปกรณ์ มาลาศรี ได๎เกษียณอายุราชการ เพื่อให๎การดาเนินงานของกลุํมภารกิจด๎านบริหารเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย จึงได๎มีการแตํงตั้ง นายถนอม เพ็ชรยิ้ม รักษาการรองผู๎อานวยการด๎านบริหาร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไมํมีที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 .../5

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู๎อานวยการฯ ด๎านการแพทย์ แจ๎งเรื่อง การคัดเลือกคนดีศรี
โรงพยาบาล
-ขอเชิญหัวหน๎ากลุํมงาน หัวหน๎างานเสนอรายชื่อบุคลากรในหนํวยงาน (ข๎าราชการ/
ลูกจ๎างประจา/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ๎างชั่วคราว/ลูกจ๎างรายคาบ) หนํวยงานละ 1
คน เพื่อคัดเลือกเป็น “คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย”ประจาปี 2562 ตามแบบประเมินการคัดเลือกคนดีศรี
โรงพยาบาลหนองคาย ประจาปี 2562 3 ด๎าน
1) ด๎านพฤติกรรมบริการที่ดี (Service Mind:35 คะแนน)
2) ด๎านจิตอาสา (30 คะแนน)
3) ด๎านผลงานวิชาการ/วิจัยและนวัตกรรม (35 คะแนน)
-สํงรายชื่อกลับกลุํมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คุณผาลี พรมโคตร) เบอร์โทรภายใน
177 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กรุณาดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข๎อความและแบบประเมินฯ ได๎ที่
\\10.10.100.55/work/Service plan เอกสารสาคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ หัวหน๎ากลุํมการพยาบาล แจ๎งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.2.1 การจัดงานวันพยาบาลแหํงชาติ
-กิจกรรมวันพยาบาลแหํงชาติ และวันทันตสาธารณสุขแหํงชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม
2562 มีผู๎รํวมกิจกรรม รวม 300 คน 1) พยาบาลรพ.หนองคาย/รพ.ชุมชน / รพ.สต. / เอกชน/ สสจ.
2) ทันตกรรม 3) ตชด. 4) อสม. 5) อดีตผู๎เกษียณ 6) เหลํากาชาด
กิจกรรม
1. ทาบุญตักบาตร
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
3. วางพานพุํมดอกไม๎ สักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีและ พิธีอาศิรวาทราชสดุดี ฯ
4. จัดบริการทันตกรรมแกํประชาชน
5. มอบโลํและใบประกาศเกียรติคุณแดํพยาบาลและทันตสาธารณสุข ผู๎มี
ผลงานดีเดํนในจังหวัดหนองคาย และรางวัลกองทุนถนอม-ประทีป พุฒคา
4.2.2 การแตํงตั้งผู๎นิเทศสาขาทางการพยาบาล
-มีคาสั่ง การมอบหมายงานนิเทศทางการพยาบาล
ผู๎นิเทศสาขา
รับผิดชอบดูแล
นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

งานผู๎ปุวยนอก, ห๎องตรวจรพ.หนองคาย 2,
หนํวยไตเทียม และคลินิกพิเศษ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์

งานผู๎ปุวยหนัก1 และงานผู๎ปุวยหนัก 2,
อช., อญ. ,อร, และพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3

นางนวลสวาท นภาสกุลคู

NSICU, ศช., ศญ.,
หอผู๎ปุวยแยกโรค, หอผู๎ปุวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 1,2

นางขวัญใจ เกษร

งานห๎องคลอด, หอผู๎ปุวยสูติ-นรีเวชกรรม,
พิเศษ VIP ชั้น 4, 5, และผู๎ปุวยพิเศษสูํขวัญ
นายสมศักดิ.์ ../6

-6นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์

OR, Otho, เด็ก1, เด็ก2

นางสมร ปัญญาสวัสดิ์

งานวิสัญญี, งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, หอผู๎ปุวยตา-หู-คอ-จมูก,

นางสาวเอมอร อดุลโภคาธร

งานจํายกลาง และงาน IC

4.2.3 แผนการดาเนินการ ปี 2563

อัตรากาลัง
อัตรากาลัง
1. Complete
1.1 FTE เต็มกรอบ
1.2 จานวนนักเรียนทุน
RN ปี 2564 = 5 คน
ปี 2566 = 6 คน
ปี 2563 ทุน 10 คน
PN เกณฑ์คัดเลือกผู๎เรียน
NA เสนอจ๎างผําน HUM

2. Competency
2.1 Specific competency
2.2 Core competency
3. Complacency

การดาเนินการ
ความต๎องการอัตรากาลัง
- หนํวยงานที่ขาดอัตรากาลังตามเกณฑ์
- หนํวยงานที่เปิดใหมํ (ขยายบริการ)
- ทดแทนผู๎เกษียณ ปี 2563 = 6 คน
- ทดแทนลาออก/ย๎าย/เจ็บปุวย
- จัดเวรพิเศษ เวรเสริม เวรนอกเวลา เวร Refer เวร ward
แยกโรค ออกหนํวย
การจัดหาอัตรากาลัง
1) แผน Recruit RN จาก รพช./รพ.สต.มาขึ้นเวร OT
2) แผนจ๎างรายคาบ รายเดือน
3) แผนจ๎าง RN ที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน
4) แผนบริหารอัตรากาลัง Real time
5) แผนนักเรียนทุน
1) พัฒนาสมรรถนะรายโรคตาม PCT
2) พัฒนาสมรรถนะผู๎บริหารทางการพยาบาล
3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร NSO Quality sharing
4) จัดอบรมนิเทศทางการพยาบาล (มกราคม 2563)
5) การสร๎างคํ-7านิยมองค์กร
1) ความสุข ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร
1.2.3 งบํของบุ
UC.../4
2) อัตราความคงอยู
คลากร
3) อัตราการเจ็บปุวยของบุคลากร
4) จัดกิจกรรมสร๎างสุขขององค์กรพยาบาล: เยี่ยมไข๎ มุทิตาจิต
ที่ประชุม .../7

-7ที่ประชุม รับทราบ
4.3 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู๎ชํวยผู๎อานวยการด๎านสารสนเทศ รายงานความก๎าวหน๎าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย แจ๎งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.3.1 ตู๎ KIOSK
- ปัจจุบัน ติดตั้งและเปิดใช๎งานเรียบร๎อยแล๎ว ทั้ง 2 ตู๎ ( รพ.นค.1 และ รพ.นค.2 )
- ขอความรํวมมือใช๎งานตู๎ระบบ
- ประเมินจากห๎องตรวจ CRM clinic คนไข๎มารอตรวจอยูํในเกณฑ์พึงพอใจ
- จะมีการประเมินอีกครั้งตํอไป
4.3.2 งานกล๎องวงจรปิด
- ติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพิ่ม จานวน 19 ตัว ที่ รพ.นค. 2
- ปัจจุบัน กล๎องวงจรปิด รพ.นค 1 และ รพ.นค.2 มีทั้งหมด 139 ตัว
- ครอบคลุมพื้นที่ รพ นค 1-2, ประมาณ 70%
- อัตราการชารุด 4-8 เครื่องตํอเดือน คิดเป็น 6% (ภายหลังตรวจสอบเป็นที่ระบบ
สัญญาณ)
- เปูาหมาย : ครอบคลุมพื้นที่ รพ.นค. โดยเฉพาะจุดเสี่ยง มากกวํา 90% ภายใน
เดือนมิถุนายน 2563
- อัตราการชารุดน๎อยกวํา 6%
4.3.3 ความคืบหน๎าเรื่อง Monitor Room – นายรังสรรค์ ไชยปัญญา ผู๎รับผิดชอบแจ๎งวํา
กาหนดให๎อยูํในห๎องศูนย์สื่อสาร เพราะดูได๎ตลอด 24 ชั่วโมง
นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ : ให๎เลือกพื้นที่ที่อยูํในโซนที่มีความลํอแหลม มีความเสี่ยงสูง เชํน lowted monitor ที่
ปูอมยาม เป็นต๎น
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นายธงชัย นาคมนต์ ผู๎ชวํ ยผู๎อานวยการฯ ด๎านพัฒนาองค์กร แจ๎ง ความก๎าวหน๎า QM&RM
แจ๎งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.4.1 ให๎รางวัลชมเชยทีม/หนํวยงานทีส่ ํงการบ๎าน สรพ. ตามกาหนดเวลา
1.พิเศษ 60 เตียงชั้น1,2
2.พิเศษ 60 เตียงชั้น3
3.กุมารเวชกรรม2
4.อายุรกรรมชาย
5.อายุรกรรมหญิง
6.พิเศษสูํขวัญ
7.OPD รพ.หนองคาย2
8.CRM
9.ICU2
10.ห๎องบัตร
11.กลุํมงานอาชีวเวชกรรม
12.กายภาพบาบัด
13.อาชีวบาบัด
14.หนํวยจํายกลาง
15.กลุํมงานทันตกรรม
16.ศูนย์สั่งการ EMS
17.ศูนย์กระตุ๎นพัฒนาการเด็ก
18.กลุํมงานสุขศึกษา
19.งานพัสดุ
20.ยานพาหนะ

21.ศูนย์สิทธิการรักษา
22.ศูนย์บริหารรายได๎
23.ฝุายวิชาการ
24.อายุรกรรมรวม
25.OPD
26.วิสัญญี
27.ไตเทียม
28.คลินิกพิเศษ
29.ER
30.กลุํมงานเวชกรรมสังคม
31.กลุํมงานจิตเวช
32.ฝุายโภชนาการ
33.งานสารบรรณ
34.ซักฟอก
35.ศูนย์เครื่องมือแพทย์
36.NICU
37.งานเทคนิคและซํอมบารุง
38.ศัลยกรรมหญิง
39.กลุํมงานการพยาบาลชุมชน
40.ฝุายสวัสดิการสังคม

1.ทีมเวชระเบียน
2.ทีมเวชกรรมฟื้นฟู
3.องค์กรแพทย์
4.ทีม RM
5.ทีม HUM (สุขภาพบุคลากร)
6.ทีม IC
7.ทีมเวชกรรมสังคม
8.ทีมนาระบบยา
9.ทีมวิสญ
ั ญี
10.ทีมโภชนศาสตร์
11.PCT กุมารเวชกรรม
12.PCT อายุรกรรม
13.PCT ศัลยกรรม
Tracer 2 เรื่อง (ศญ.)
14.PCT EENT (SP)

4.4.2 PMQA.../8

ธรรมจังหวัดหนองคาย

จานวน 3 สาขา

-84.4.2 PMQA & THAILAND 4.0
1) วิสัยทัศน์ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุํงเรือง เมืองทํองเที่ยว
ลุํมน้าโขง”
2) ความภาคภูมิใจ : ประกาศยกยํองชมเชย จังหวัดต๎นแบบ 4.0 ประจาปี
งบประมาณ 2562
ประเภทรางวัล
- สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด PMQA
หมวด 1 ด๎านการนาองค์กรและความรับผิดชอบตํอสังคม
หมวด 2 ด๎านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสูํการ
ปฏิบัติ
- สาขาบริการภาครัฐ : โรงพยาบาลหนองคาย
: แบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ,
: แบบบูรณาการสูํชุมชน/หมูํบ๎านลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง
3) การรับรองมาตรฐานการให๎บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC : ศูนย์ดารง
4) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสมัครขอรับรางวัล รายหมวด ได๎แกํ
หมวด 6 ด๎านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
- ขอความรํวมมือ โรงพยาบาลหนองคาย สํงผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. สาขาบริการภาครัฐ
3. สาขาการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม
ผลสารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ประจาปีงบประมาณ 2562
(แบบสอบถาม 416 ฉบับ)
60%

56%
41%

40%
20%

2%

1%

ผู้ตอบแบบสอบถาม

1%

0%

Surgery

Med

Emergency

19%

12%

7.3%

พื้นที่ปฏิบัติการ
Pediatrics
6.5%

Obstetrics

Intensive care unit

6.3%

6.3%
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-9กราฟแสดงระดับความปลอดภัยของผู๎ปุวย Patient Safety Grade

ความเห็นต่อระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย
ทั้งหมด (416 คน)
ความเห็นต่อระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย
จานวน
Excellent ดีเยี่ยม
32
Very Good ดีมาก
197*
Acceptable ยอมรับได๎
169
Poor
ไมํดี
8
Falling
ตก
0

ร้อยละ
7.9
48.5*
41.6
2.0
0

สํวนมากมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของผู๎ปุวย อยูํในระดับ ดีมาก 197 คน
ร๎อยละ 48.5 แตํยังมีความเห็นอยูํในระดับยอมรับได๎ 169 คน ร๎อยละ 41.6
กราฟแสดงจานวนการรายงานเหตุการณ์ในชํวง 12 เดือนที่ผํานมา

ความเห็นตํอจานวน.../10

-10ความเห็นตํอจานวนการรายงานเหตุการณ์
ความเห็นตํอจานวนการรายงานเหตุการณ์
ไมํมีรายงาน
1 - 2 รายงาน
3 - 5 รายงาน
6 -10 รายงาน
11 - 20 รายงาน
21 รายงานหรือมากกวํา

ทั้งหมด (416 คน)
จานวน
ร๎อยละ
53
13.0
107*
26.2*
85
20.8
73
17.8
24
5.9
67
16.4

สํวนมากมีการรายงานเหตุการณ์ในชํวง 1 ปีที่ผํานมา 1-2 รายงาน 107 คน ร๎อยละ
26.2 รองลงมา 3-5 รายงาน 85 คน ร๎อยละ 20.8 พบวํา ไมํมีรายงาน 53 คน ร๎อยละ 13
กราฟแสดงจานวนปีของการทางานในโรงพยาบาลแหํงนี้

ความเห็นตํอจานวนปีของการทางานในโรงพยาบาล
ทั้งหมด (416 คน)
ความเห็นตํอจานวนปีของการทางานในโรงพยาบาล
จานวน
ร๎อยละ
น๎อยกวํา 1 ปี
25
6.1
1 - 5 ปี
93
22.6
6 - 10 ปี
80
19.4
11 -15 ปี
66
16.0
16 -20 ปี
45
10.9
21 ปีหรือมากกว่า
100*
24.0*
หมายเหตุ :กลุํมที่ให๎บริการผู๎ปุวย 329 คน (80.6%) : ทางานในหนํวยงานนี้ 1-5 ปี 107 คน
(26.0%) รองลงมา 6-10 ปี 99 คน (24.1%) และทางาน 40-59 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 183 คน (44.6%)
รองลงมา 60-79 ชัว่ โมงตํอสัปดาห์ 150 คน (36.6%)
การสารวจ.../11

-11การสารวจความคิดเห็นตํอระดับความปลอดภัยของผู๎ปุวย พื้นที่ปฏิบัติการ/หนํวยงานของทําน
ลาดับ
มิติที่สารวจ
1

ความเห็นตํอความถี่ในการรายงานเหตุการณ์

2

ความเห็นตํอความปลอดภัยในภาพรวม

3
4

ความเห็นตํอหัวหน๎างานของทําน
การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หรือ การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง

5

การทางานเป็นทีมภายในหนํวยงานของโรงพยาบาล

6*

การสื่อสารที่เปิดกว้าง

7

การสื่อสารและรับข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง

8*

การตอบสนองต่อความผิดพลั้งที่ปราศจากการส่งผลร้ายกับตนในภายหลัง

9*

การจัดคนทางาน

10

การสนับสนุนด๎านการจัดการโรงพยาบาลสาหรับความปลอดภัยของผู๎ปุวย

11

การทางานเป็นทีมระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล

12*

การส่งต่องานและการเปลี่ยนผ่านระหว่างหน่วยงาน/เวร
ประเด็นที่เป็นจุดอํอน หรือโอกาสพัฒนา
1. การจัดคนทางาน
- มีกาลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหนํวยงาน
2. การตอบสนองตํอความผิดพลั้งที่ปราศจากการสํงผลร๎ายกับตนในภายหลัง
- เจ๎าหน๎าที่กลัวการรายงาน
3. การสํงตํองานและการเปลี่ยนผํานระหวํางหนํวยงาน/เวร
- ปัญหาในการย๎ายผู๎ปุวยหรือสํงตํอระหวํางหนํวยงาน
- ปัญหาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน
4. การสื่อสารที่เปิดกว๎าง
- เจ๎าหน๎าที่กล๎าที่จะซักถามเมื่อเห็นวําบางสิ่งบางอยํางไมํถูกต๎อง
- เจ๎าหน๎าที่กล๎าตั้งคาถามตํอการตัดสินใจหรือการกระทาของผู๎ที่มีอานาจมากกวํา
ความถี่ของการรายงานเหตุการณ์

1.มีการกระทาผิดพลาดเกิดขึน
้
แต่ได ้รับการตรวจพบและแก ้ไข
ก่อน

้
2.มีการกระทาผิดพลาดเกิดขึน
้ 3.มีการกระทาผิดพลาดเกิดขึน
แต่ไม่มโี อกาสเกิดอันตรายต่อ อาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อ
ผู ้ป่ วย
ผู ้ป่ วย

1. ความเห็น.../12

-121. ความเห็นตํอความถี่ของการรายงานเหตุการณ์
ข๎อ 1 มีการรายงานเหตุการณ์การกระทาผิดพลาดเกิดขึ้น : กรณีได๎รับการตรวจพบ
และแก๎ไขกํอนที่จะมีผลตํอผู๎ปุวยหรืองานของทําน เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.0
-พบวํามีการรายงานเหตุการณ์ ต่าและไมํแนํใจ การกระทาผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อาจไมํมีโอกาสเกิดอันตรายตํอผู๎ปุวย หรืออาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายตํอผู๎ปุวย
ความเห็นตํอความปลอดภัยในภาพรวม

1.ไม่เกิดความผิดพลาดร ้ายแรงขึน
้
เป็ นเพราะเหตุบังเอิญ

2.ทางานมากขึน
้ ไม่เคย
ละเลย
ความปลอดภัยผู ้ป่ วย

3.มีปัญหาความปลอดภัยผู ้ป่ วย
4.แนวทางปฏิบัต/ิ ระบบ
ในหน่วยงานนี้
สามารถป้ องกันความผิดพลัง้ ไดดี
้

2. ความเห็นตํอความปลอดภัยในภาพรวม
ข๎อ 2 แม๎จะต๎องทางานมากขึ้น แตํก็ไมํเคยละเลยความปลอดภัยสาหรับผู๎ปุวย เห็น
ด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.0
-พบวํามีคะแนน ต่าและไมํแนํใจ ข๎อ 1 และข๎อ 3 หนํวยงานเรามีปัญหาความ
ปลอดภัยของผู๎ปุวยและที่ไมํเกิดความผิดพลาดร๎ายแรงขึ้น เป็นเพราะเหตุบังเอิญ อีกทั้งมีความไมํแนํใจในข๎อ 4
แนวทางปฏิบัติและระบบของเรานั้นสามารถปูองกันความผิดพลั้งได๎ดี
ความเห็นตํอหัวหน๎างานของทําน

่ ชม เมือ
1.กล่าวชืน
่ ปฏิบัตต
ิ าม
แนวทางด ้านความปลอดภัย
ผู ้ป่ วยทีก
่ าหนดไว ้

2.พิจารณาข ้อเสนอแนะ 3.มีภาวะกดดันให ้ทางานเร็วขึน
้
เจ ้าหน ้าทีป
่ รับปรุง
/ลดขัน
้ ตอน และอาจส่งผล
่ งเพิม
ความปลอดภัยผู ้ป่ วย
ให ้มีความเสีย
่ ขึน
้

4.มองข ้ามปั ญหาความปลอดภัย
ของผู ้ป่ วยทีเ่ กิดขึน
้ ซ้าแล ้วซ้าอีก

3. ความเห็นตํอหัวหน๎างานของทําน
ข๎อ 1 และ ข๎อ 2 หัวหน๎างานกลําวชื่นชมเมื่อเห็นวํามีการปฏิบัติงานตามแนวทางด๎าน
ความปลอดภัยสาหรับผู๎ปุวยที่กาหนดไว๎และนาข๎อเสนอแนะของเจ๎าหน๎าที่ปรับปรุงความปลอดภัยสาหรับผู๎ปุวย เห็น
ด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 61.9-62.3
-พบวํา มีคะแนน ต่าและไมํแนํใจ ข๎อ 3 และข๎อ 4 เมื่อไรก็ตามที่มีภาวะกดดัน จะ
ขอให๎เราทางานเร็วขึ้นแม๎วําอาจต๎องลดขั้นตอน และอาจสํงผลให๎มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อีกทั้ง หัวหน๎างานมักจะ
มองข๎ามปัญหาความปลอดภัยของผู๎ปุวยที่เกิดขึ้นซ้าแล๎วซ้าอีก
การเป็นองค์กร.../13

-13การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หรือการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง

่ ชม เมือ
1.กล่าวชืน
่ ปฏิบัตต
ิ าม
แนวทางด ้านความปลอดภัย
ผู ้ป่ วยทีก
่ าหนดไว ้

2.พิจารณาข ้อเสนอแนะ 3.มีภาวะกดดันให ้ทางานเร็วขึน
้
เจ ้าหน ้าทีป
่ รับปรุง
/ลดขัน
้ ตอน และอาจส่งผล
่ งเพิม
ความปลอดภัยผู ้ป่ วย
ให ้มีความเสีย
่ ขึน
้

4.มองข ้ามปั ญหาความปลอดภัย
ของผู ้ป่ วยทีเ่ กิดขึน
้ ซ้าแล ้วซ้าอีก

4. การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หรือการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
ข๎อ 1 ถึงข๎อ 3 เรากาลังเรํงพัฒนางานเพื่อยกระดับความปลอดภัยสาหรับผู๎ปุวย และ
ความผิดพลาดทั้งหลายนาสูํการเปลี่ยนแปลงในด๎านบวก มีการประเมินผล หลังจากที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยสาหรับผู๎ปุวย เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 64.6-67.5
การทางานเป็นทีมภายในหนํวยงานของโรงพยาบาล

1.กาลังเร่งพัฒนางานเพือ
่ ยกระดับ
ความปลอดภัยสาหรับผู ้ป่ วย

2.ความผิดพลาดทัง้ หลาย
่ ารเปลีย
นาสูก
่ นแปลงในด ้านบวก

3.มีการประเมินประสิทธิผล
หลังดาเนินการเปลีย
่ นแปลง
เพือ
่ ยกระดับความปลอดภัย

5. การทางานเป็นทีมภายในหนํวยงานของโรงพยาบาล
ข๎อ 1 ถึง ข๎อ 3 สมาชิกในหนํวยงานชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ถ๎ามีงานจานวนมากที่ต๎องทา
ให๎เสร็จอยํางรวดเร็วจะทางานรํวมกันเป็นทีม และปฏิบัติตํอกันด๎วยความเคารพให๎เกียรติกัน เห็นด๎วยและเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง ร๎อยละ 61.9-67.2
แตํมีคะแนนต่า และไมํแนํใจ ข๎อ4. ถ๎าสํวนใดในหนํวยงานนี้มีงานยุํง จะมีคนอื่นๆมา
ชํวยเหลือ

การสื่อสารที่เปิดกว๎าง.../14

-14การสื่อสารที่เปิดกว๎าง

1.กาลังเร่งพัฒนางานเพือ
่ ยกระดับ
ความปลอดภัยสาหรับผู ้ป่ วย

2.ความผิดพลาดทัง้ หลาย
่ ารเปลีย
นาสูก
่ นแปลงในด ้านบวก

3.มีการประเมินประสิทธิผล
หลังดาเนินการเปลีย
่ นแปลง
เพือ
่ ยกระดับความปลอดภัย

6. การสื่อสารที่เปิดกว๎าง
ข๎อ 1 เจ๎าหน๎าที่สามารถให๎ข๎อคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะเมื่อพบเห็นบางสิ่งบางอยํางที่อาจจะ
มีผลด๎านลบตํอการดูแลผู๎ปุวยหรือผู๎รับบริการ เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 64.2
แตํมีคะแนนต่าและไมํแนํใจ ข๎อ 2 และข๎อ 3 เจ๎าหน๎าที่กล๎าตั้งคาถามตํอการ
ตัดสินใจหรือการกระทาของผู๎ที่มีอานาจมากกวํา และกล๎าที่จะซักถามเมื่อเห็นวําบางสิ่งบางอยํางไมํถูกต๎อง
การสื่อสารและการรับข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง

1.ได ้รับข ้อมูลป้ อนกลับ
การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ ป็ น
ผล
จากรายงานเหตุการณ์

2.ได ้รับการบอกความผิดพลัง้
ทีเ่ กิดขึน
้ ในหน่วยงานนี้

3.พูดคุยกันถึงวิธก
ี ารป้ องกันความผิด
พลัง้
ไม่ให ้เกิดซา้

7. การสื่อสารและการรับข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง
ข๎อ 2 และข๎อ 3 เราได๎รับการบอกเลําข๎อมูลเกี่ยวกับความผิดพลั้ง (errors) ซึ่งเกิดขึ้นใน
หนํวยงานนี้ และพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะปูองกันความผิดพลั้ง (errors) ไมํให๎เกิดซ้าขึ้นอีก เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยําง
ยิ่ง ร๎อยละ 63.4-67.4 คะแนนต่าและมีความไมํแนํใจ ข๎อ 1 การได๎รับกลับข๎อมูลปูอนย๎อนกลับที่เป็นผลมาจาก
รายงานเหตุการณ์
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1.ความผิดพลาดของตน
ถูกนามาจัดการลงโทษ

2.เกิดความรู ้สึกว่าสิง่ ทีถ
่ ก
ู รายงาน
คือตัวบุคคล ไม่ใช่ปัญหา

3.ความผิดพลาดของตนจะถูกเก็บ
บันทึกไว ้ในแฟ้ มประวัต ิ

8. การตอบสนองตํอความผิดพลั้งที่ปราศจากการสํงผลร๎ายกับตนในภายหลัง
มีคะแนนต่าและไมํแนํใจ ข๎อ 1 ถึงข๎อ 3 เจ๎าหน๎าที่รู๎สึกวําความผิดพลาดของตนจะถูกนามา
จัดการลงโทษ เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ จะเกิดความรู๎สึกวําสิ่งที่ถูกรายงานคือตัวบุคคล ไมํใชํปัญหา และกังวลวํา
ความผิดพลาดของตนจะถูกเก็บบันทึกไว๎ในแฟูมประวัติ
การจัดคนทางาน

1.มีกาลังคน
เพียงพอ

2.มีจานวนชัว่ โมงทางาน
มากเกิน

3.ใช ้เจ ้าหน ้าทีช
่ วั่ คราว/นอก
มากเกินไปไม่สามารถดูแลได ้ดี

4.ทางานแบบอยูใ่ นภาวะวิกฤติ
ทามากเกินไป เร่งรีบเกินไป

9. การจัดคนทางาน
มีคะแนนต่าและไมํแนํใจ ข๎อ 1 เรามีกาลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหนํวยงาน
ข๎อ 3 เราใช๎เจ๎าหน๎าที่ชั่วคราวหรือเจ๎าหน๎าที่นอกมากเกินไป จนทาให๎ไมํสามารถให๎การดูแลผู๎ปุวยได๎ดีที่สุด ข๎อ 4 เรา
ทางานแบบอยูํในภาวะวิกฤติ พยายามทามากเกินไป เรํงรีบเกินไป และข๎อ 2 เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานนี้มีจานวนชั่วโมง
ทางานมากเกินกวําที่จะได๎การดูแลผู๎ปุวยได๎ดีที่สุด
การสนับสนุนด๎านการจัดการโรงพยาบาลสาหรับความปลอดภัยของผู๎ปุวย

1.ผู ้บริหารสร ้างบรรยากาศ
ในการทางาน

2.ผู ้บริหารให ้ความปลอดภัย
ของผู ้ป่ วยเป็ นเรือ
่ งสาคัญ
สูงสุด

3.ผู ้บริหารสนใจความปลอดภัย
ของผู ้ป่ วย
ต่อเมือ
่ มีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์

10. การสนับสนุน.../16

-1610. การสนับสนุนด๎านการจัดการโรงพยาบาลสาหรับความปลอดภัยของผู๎ปุวย
ข๎อ 1 และข๎อ 2 ผู๎บริหารโรงพยาบาลสร๎างบรรยากาศในการทางานที่สํงเสริมความ
ปลอดภัยสาหรับผู๎ปุวยและด๎านอื่นๆและการกระทาของผู๎บริหารโรงพยาบาลแสดงให๎เห็นวําความปลอดภัยของ
ผู๎ปุวยเป็นเรื่องสาคัญสูงสุด (top priority) เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.8-66.9
คะแนนต่าและไมํแนํใจ ข๎อ3. ดูเหมือนวําผู๎บริหารโรงพยาบาลจะสนใจในความปลอดภัย
ของผู๎ปุวยตํอเมื่อมีเหตุการณ์ไมํพึงประสงค์เกิดขึ้น
การทางานเป็นทีมระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล

1.หน่วยงานต่างๆไม่คอ
่ ย
ร่วมมือกัน

2.มีความร่วมมือทีด
่ รี ะหว่าง
หน่วยงานทีต
่ ้องทางาน
ร่วมกัน

3.ไม่มค
ี วามสุขเมือ
่ ต ้องทางาน
ร่วมกับเจ ้าหน ้าทีจ
่ ากหน่วยงานอืน
่

4.หน่วยงานใน
โรงพยาบาล
ทางานร่วมกันได ้ดี

11. การทางานเป็นทีมระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล
ข๎อ 1 หนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาลไมํคํอยรํวมมือกัน ไมํเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง และไมํแนํใจ ร๎อยละ 68.0
ข๎อ 2 และข๎อ 4 มีความรํวมมือที่ดีระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาลที่ต๎อง
ทางานรํวมกัน และหนํวยงานในโรงพยาบาลทางานรํวมกันได๎ดี เพื่อให๎การดูแลที่ดีที่สุดสาหรับผู๎ปุวย เห็นด๎วยและเห็น
ด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 60.1-65.6
คะแนนต่าและไมํแนํใจ ข๎อ 3 มักจะรู๎สึกไมํมีความสุขเมื่อต๎องทางานรํวมกับ
เจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานอื่นในโรงพยาบาล
การสํงตํองานและการเปลี่ยนผํานระหวํางหนํวยงาน/เวร

1.การย ้ายผู ้ป่ วยระหว่าง
หน่วยงานถูกมองข ้ามไป

2.ข ้อมูลผู ้ป่ วยทีส
่ าคัญ
่ สาร
สูญหายไป/ไม่มก
ี ารสือ
ระหว่างเปลีย
่ นเวร

3.เกิดปั ญหาแลกเปลีย
่ นข ้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

4.เกิดปั ญหากับผู ้ป่ วยขึน
้
ในช่วงเปลีย
่ นเวร

12. การสํงตํองานและการเปลี่ยนผํานระหวํางหนํวยงาน/เวร
คะแนนต่า และไมํแนํใจ ข๎อ 1 ถึงข๎อ 4 ปัญหาในการย๎ายผู๎ปุวยระหวํางหนํวยงานมักจะถูก
มองข๎ามไป ข๎อ 2 ข๎อมูลการดูแลผู๎ปุวยที่สาคัญมักจะสูญหายไปหรือไมํมีการสื่อสารกันระหวํางเปลี่ยนเวร ข๎อ 3 มักจะ
เกิดปัญหาขึ้นในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงานตํางๆ และข๎อ 4 มักจะเกิดปัญหากับผู๎ปุวยขึ้นในชํวงเปลี่ยนเวร
การสารวจของการนาองค์กร (276 คน)
มิติที่สารวจ
1) Leadership
2) Strategic planning
- ทีมนาถามบุคลากร.../17
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3) Customer and market focus
4) Measurement , Analysis , Knowledge Management
5) Workforce focus
6) Process Management
- บุคลากรสามารถได๎รับทุกสิ่งทุกอยํางที่ต๎องการเพื่อการทางานของตน
7) Results
- บุคลากรรับรู๎วําองค์กรของเรามีผลงานด๎านการเงินดีเพียงใด
- ผลผลิตจากงานของบุคลากรเป็นไปตามข๎อกาหนดทุกประการ
การสารวจการนาขององค์กร
Leadership

1.พันธกิจ

ั ทัศน์
2.วิสย

3.ค่านิยม

4.สร ้าง
สิง่ แวดล ้อม

5.ข ้อมูล
ข่าวสาร

6.ความ
คิดเห็น

ข๎อ 1 และข๎อ 2 บุคลากรรับรู๎และเข๎าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ข๎อ 3 ข๎อ 4 และข๎อ
5 ทีมนาใช๎คํานิยมขององค์กรเพื่อชี้นาองค์กรและบุคลากร สร๎างสิ่งแวดล๎อมชํวยในการทางานของบุคลากร และ
แบํงปันข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับองค์กร เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 72.0-76.5
สํวนข๎อ 6 ทีมนาถามบุคลากรวํามีความคิดเห็นอยํางไร เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 66.5
Strategic planning

ข๎อ 2 ข๎อ 3 องค์กรสํงเสริมให๎นาความคิดเห็นใหมํๆหรือนวัตกรรมมาใช๎ รวมทั้ง
บุคลากรรับรู๎แผนขององค์กรในสํวนที่จะมีผลกระทบตํอพวกเขาและงานของพวกเรา ข๎อ 4 รู๎วิธีการที่จะรายงาน
ความก๎าวหน๎าสํวนที่เป็นแผนความรับผิดชอบของกลุํมที่ตนเป็นสมาชิก และข๎อ5. องค์กรมีความยืดหยุํน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็วเมื่อจาเป็น เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 60.0-72.5
พบวําคะแนนต่า ข๎อ 1 ทีมนาถามบุคลากรเพื่อขอความคิดเห็นในระหวํางการ
วางแผนสาหรับอนาคต
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ข๎อ 1 ข๎อ 2 บุคลากรรับรู๎วําผู๎รับผลงานที่สาคัญที่สุดของพวกเขาคือใคร ถามผู๎รับผลงาน
ของตนเกี่ยวกับความจาเป็นและความต๎องการของผู๎รับผลงาน ข๎อ 3 ถามผู๎รับผลงานวําพอใจหรือไมํพอใจกับงานที่
ตนให๎บริการ และข๎อ 4 บุคลากรรับรู๎วําผู๎รับผลงานที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือใคร เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ร๎อยละ 62.7-71.7
Measurement , Analysis , Knowledge Management
ข๎อ 1 ข๎อ 2 บุคลากรรู๎วิธีการวัดคุณภาพงานของตน และใช๎ข๎อมูลขําวสารนี้เพื่อ
ปรับปรุงงานของตน ข๎อ 3 ข๎อ 4 รู๎วําตัวชี้วัดที่ใช๎อยูํนั้นสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการพัฒนาโดยรวมขององค์กร และ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารทั้งหมดที่จาเป็นสาหรับการทางานของตน ข๎อ 5 รับรู๎องค์กรโดยรวมของเราวํากาลังทาอะไรอยูํ
เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.9-70.7
Workforce focus

ข๎อ 1 ข๎อ 2 บุคลากรให๎ความรํวมมือและทางานเป็นทีม โดยทีมนาสํงเสริม/สนับสนุนให๎
บุคลากรพัฒนาทักษะการทางานเพื่อให๎เกิดความก๎าวหน๎าในตาแหนํงหน๎าที่ ข๎อ3 ข๎อ4 ได๎รับการยกยํองชมเชยจาก
งานที่ทาและมีสถานที่ทางานปลอดภัย ข๎อ5 ข๎อ6. ผู๎บริหารและองค์กรมีความหํวงใยเกี่ยวกับบุคลากรของเรา และ
บุคลากรมุํงมั่นตํอความสาเร็จขององค์กรเห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 66.5-78.4
Process Management
ข๎อ 2 ถึงข๎อ 4 องค์กรมีการเตรียมความพร๎อมเพื่อรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ และมี
กระบวนการที่ดีเพื่อทางานขององค์กร บุคลากรสามารถควบคุมกระบวนการทางานที่ตนรับผิดชอบ เห็นด๎วยและเห็น
ด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 71.0-76.5
คะแนนต่าและไมํแนํใจ ข๎อ1. บุคลากรสามารถได๎รับทุกสิ่งทุกอยํางที่ต๎องการเพื่อการ
ทางานของตน
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ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 4 ผู๎รับผลงานพอใจกับงานที่บุคลากรมอบให๎ องค์กรมีบุคคลและทักษะที่
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และผลผลิตจากงานของบุคลากรเป็นไปตามข๎อกาหนดทุกประการ ข๎อ 5 องค์กรขจัด
อุปสรรคตํอความก๎าวหน๎าขององค์กร เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 60.6-69.6
ข๎อ 6 ข๎อ 7 องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อบังคับ ปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรม
ในระดับสูง ข๎อ 8 องค์กรชํวยให๎บุคลากรให๎บริการแกํชุมชน และข๎อ 9 บุคลากรเชื่อมั่นวําองค์กรของเราเป็นที่ที่ดี
สาหรับการทางาน เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 75.8-79.5
ความคิดเห็นของทํานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู๎ปุวย
ข้อชื่นชม
1. โรงพยาบาลของเราให๎ความสาคัญกับความปลอดภัยและบุคลากรเป็นอยํางมาก
2. การระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยดีมาก
3. มีการรายงานเหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. หนํวยงานมีการระมัดระวังความเสี่ยงของผู๎ปุวยและบุคลากร ถ๎าพบวํามีปัญหาจะ
รายงานเหตุการณ์ทันที โดยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทบทวนแก๎ไขรํวมกัน
5. การรายงานเหตุการณ์นามาซึ่งการทบทวน เพื่อการเรียนรู๎สร๎างมาตรการปูองกัน
ความผิดพลาดไมํให๎เกิดขึ้นและทาสิ่งที่ดีขึ้นให๎ดีขึ้นกวําเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให๎มีกิจกรรม Grand round รํวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพบํอยๆ เพื่อวางแผนการ
ดูแลผู๎ปุวยที่มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานเหตุการณ์ได๎งําย ไมํมีขั้นตอนที่ซับซ๎อน
2. อยากให๎ทีมบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล นาอุบัติการณ์/ความเสี่ยงสะท๎อนกลับไปยัง
หนํวยงาน และลงชํวย
3. มีการทบทวนความเสี่ยงทุกเดือนและนามาแก๎ไข แตํกรณีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ
หลายสาขา ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎เอง
4. มีการ Admit.../20

-204. มีการ Admit ไมํตรงกับโรคหลัก เชํน หญิงตั้งครรภ์ไมํครบกาหนด ไมํเจ็บครรภ์และมี
ปัญหาโรคหัวใจ SVT ให๎ Admit ห๎องคลอด ทาให๎มีโอกาสเกิดความเสี่ยง
5. อยากให๎มีการรายงานที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไมํกลัววําเป็นความผิด และทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ
6. อัตรากาลังเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการน๎อยกวําผู๎ใช๎บริการ ทาให๎มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง
7. มองวําต๎องเพิ่มความปลอดภัยให๎กับผู๎ปุวยมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารให๎ข๎อมูลผู๎ปุวย
ถ๎าทาได๎ไมํดีพออาจทาให๎เกิดความเข๎าใจผิดและสํงผลตํอความปลอดภัยของผู๎ปุวยได๎
8. เมื่อเกิดความเสี่ยงระดับรุนแรงสูงสุด เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานอื่นควรรับรู๎และรับทราบ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและปูองกันแก๎ไข ไมํใชํปิดบังแล๎วรู๎จากบุคคลภายนอกโรงพยาบาล
9. ต๎องการอัตรากาลังเพิ่ม เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ต๎องมีความละเอียดในการรักษา
มากขึ้น
10. หากมีความผิดพลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู๎ปุวยมักจะถูกปกปิด และไมํรายงาน แตํ
การรายงานจะเกิดขึ้นเมื่อมีพยานรู๎เห็น
11. เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ที่ไมํปลอดภัย พบวําการ Take action บริหารความปลอดภัย
ลําช๎า และช๎ามาก หากไมํเกิดรุนแรงขั้นเสียชีวิต
12. อุบัติการณ์ความเสี่ยงสํวนใหญํมักเกิดขึ้นในชํวงเวลาที่จากัดและเรํงรีบ
13. ถ๎าทีมสหสาขาวิชาชีพยึดผู๎ปุวยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลอยํางดีที่สุด
ปัญหาความเสี่ยงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได๎น๎อย
14. อยากเห็นบรรยากาศการต๎อนรับและการให๎บริการที่ดีกวํานี้ การเอาใจใสํคนไข๎ให๎ดีกวํานี้
ฝากผู๎บริหารชํวยดูแล
15. อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการ โดยพูดจาไพเราะกับคนไข๎
16. คนไข๎เยอะขึ้นเป็นเทําตัว ควรระงับอารมณ์กับคนไข๎ ยิ้มให๎บํอยๆขึ้นและใจเย็นๆเวลา
ให๎บริการกับคนไข๎
17. อยากให๎นาเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ให๎มากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการทางาน และมีเวลาดูแลผู๎ปุวย
มากขึ้นคนไข๎
คูํมือ “2P Safety Goals” ฉบับแรกหรือ SIMPLE2 แนวทางปฏิบัติเข็มมุํงด๎านความปลอดภัย
โรงพยาบาลหนองคาย NK-PR-RM-004 ฉบับที่ A เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 นางสุเนตรา สุภาแสน ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ ด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์ แจ๎งแผน
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย
แผนรายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท ให๎หนํวยงานที่ได๎รับงบประมาณตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ติดตํอที่ คุณอัญชลี น๎อยอุํนแสน งานพัสดุ
ลาดับ

รายการ

ราคาตํอหนํวย จานวน
(บาท) (หนํวย)

1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 20,000
(Pulse oximeter)
2 เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบล๎อเลื่อน 15,000

3

3 ชุดผําตัดเปลี่ยนกระจกตา

1

200,000

3

รวมเป็นเงิน
สถานที่ ระบุชื่อ
ทั้งสิ้น
(บาท)
60,000 EENT(1),60ต.ชั้น
4(1),ER(1)
45,000 EENT(1),อาชีวเวชกรรม
(1),อ.รวม(1)
200,000 EENT ห๎องผําตัดตา
4.เครื่องวัดความดัน.../21

-214 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบเคลื่อนย๎ายได๎ 50,000
สามารถใช๎ได๎ทั้งเด็กและผู๎ใหญํ (ใช๎บนรถ refer)
5 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 20,000
(เด็ก)
6 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
75,000
7 เตียงผู๎ปุวย ฟาวเลอร์ สแตนเลส แบบ 3 ไก 35,000
8 โต๏ะครํอมเตียง
5,000

1

50,000 EMS

1

20,000 ER

1
2
11

5,000
150,000

4
1

75,000 ER
70,000 ER(1),ไตเทียม(1)
55,000 ER(2),ICU 1(4),ไตเทียม
(2),อ.รวม(3)
20,000 ER
150,000 ER

300,000

1

300,000 ER

4,500
7,000
45,000
9,000

3
1
1
2

13,500
7,000
45,000
18,000

300,000
25,000

1
4

50,000
13,000
160,000
5,000
500,000
1,600

1
1
1
1
2
5

24 เครื่องวัดความดันโลหิต(สาหรับเด็ก เปลี่ยนคัพ 70,000
ได๎)
25 รถเข็นของ สแตนเลส แบบมีลิ้นชัก 3 ชั้น
11,500
26 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด
70,000
อัตโนมัติ
27 รถเข็นของ สแตนเลส 2 ชั้น
12,000
28 รถเข็นของ สแตนเลส 2 ชั้น
8,000
29 รถเข็นเปลนอนผู๎ปวยเปลนอน ปรับสูง-ต่าได๎ 30,000
30 ชุดอํางล๎างเครื่องมือผําตัด พร๎อมเครื่องเปุาแห๎ง 90,000
31 เครื่องล๎างเครื่องมือ อัลตร๎าโซนิค 15 ลิตร 450,000
32 CO2 Sensor Kit (ชุด)
90,000

1

9 ตะแกรงทาแผล
10 กล๎องสํองชํวยใสํทํอชํวยหายใจพร๎อม
บันทึกภาพระบบวิดิทัศน์
11 เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิดใบเบสิค(แบบ
จอสี)
12 ตู๎ข๎างเตียง
13 อํางคูํอาบน้าผู๎ปุวยสแตนเลสพร๎อมรถเข็น
14 เครื่องวัดปริมาตรการหายใจ(spirometor)
15 ออโตไปเปตต์ autopipette 5 µl
16 CO2 incubator
17 เครื่องควบคุมการให๎ยาผํานทางกระบอกฉีดยา
(Syringe driver)
18 เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล 3 ตาแหนํง
19 หม๎อต๎มเครื่องมือ
20 เครื่องสํองรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด๎าน
21 โคมไฟสํองทาหัตถการ
22 Bed side monitor
23 เสาน้าเกลือ stanless

1
3
1
1
10
1
1
2

ICU 1
ICU 2
ICU 2
LAB ภูมิคุ๎มกันฯ
(1),จุลทรรศน์ฯ(1)
300,000 LAB จุลชีววิทยา
100,000 NICU(3),พ.60ต.ชั้น 2(1)
50,000 NICU
13,000 NICU
160,000 NICU
5,000 NSICU
1,000,000 NSICU
8,000 OPD ตา(2),พ.สูํขวัญ
(2),60ต.ชั้น4(1)
70,000 OPD เด็ก
11,500 OPD สูตินรีเวช
210,000 OPD(2),งานธนาคารเลือด
(1)
12,000 OPD ศัลยกรรม (สลายนิ่ว)
8,000 OPD ENT
300,000 OR
90,000 OR
450,000 OR
180,000 PCT Med
33.IBP Connection Cord.../22

33
34
35
36
37

IBP Connection Cord (ชุด)
เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบพกพา
เครื่องผลิตออกซิเจน
รถนั่งผู๎พิการแบบปรับระดับไมํได๎
เครื่องชํวยการเคลื่อนไหวข๎อเขําด๎วยระบบ
ไฟฟูา
38 เครื่องชั่งอัตโนมัติ แบบ 2 จาน
39 เครื่องผนึกสายถุงเลือด
40 เครื่องพํนยา
41 โต๏ะข๎างเตียงผู๎ปุวยชนิดสแตนเลส
42 เกจ์ออกซิเจน ตํอ Pipe Line
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชั้นแขวนหม๎อนอนและกระบอกปัสสาวะ
เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท แบบพับ
เกจ์ Vaccuum พร๎อมกระป๋องรองรับเสมหะ
แบบสารวจขนาดของฟัน (surveyor)
เครื่องตัดแตํงปูนพลาสเตอร์
โคมไฟสํองปาก

-2213,000
5,000
15,000
2,800
300,000

3
1
3
30
1

39,000
5,000
45,000
84,000
300,000

100,000
160,000
10,000

1
1
3

5,000
2,500

7
9

6,900
5,500
12,000
30,000
15,000

1
1
2
1
1
1

100,000 งานธนาคารเลือด
160,000 งานธนาคารเลือด
30,000 พ.60ต.ชั้น1(1),พ.60ต.
ชั้น2(1),ศ.ญ.(1)
35,000 พ.60ต.ชั้น3
22,500 พ.60ต.ชั้น3(2),พ.สูํขวัญ
(2),ไตเทียม(2),อ.รวม(3)
6,900 พ.สูํขวัญ
5,500 พ.สูํขวัญ
24,000 พ.สูํขวัญ
30,000 ทันตกรรม
15,000 ทันตกรรม
10,000 ทันตกรรม

4
1
1
1
3
11

120,000
180,000
900,000
10,000
39,000
605,000

10,000
หุํน BLS
30,000
หุํนฝึกใสํ ทํอชํวยหายใจ
180,000
หุํน ACLS
900,000
รถเข็นของ สแตนเลส แบบตะกร๎า 2 ชั้น
10,000
ชุดเกจ์ Suction
13,000
เครื่องควบคุมการให๎สารน้าทางหลอดเลือดดา 55,000
(Infusion pump)
รถเข็นเปลนอนผู๎ปวย
17,000
รถเข็นนั่งผู๎ปวยแบบสแตนเลส
6,000
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแนํน (Hematocrit 80,000
Centrifuge)
เครื่องควบคุมการให๎สารละลายโดยใช๎กระบอก 55,000
ฉีดยา(Syringe pump)
ครุภัณฑ์การแพทย์อื่นๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

PCT Med
อาชีวเวชกรรม
เวชกรรมสังคม
งานกิจกรรมบาบัด
งานกิจกรรมบาบัด

10
10
1

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
ศัลยกรรมชาย
ศัลยกรรมหญิง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
(8),ER(2), EMS-Refer(1)
170,000 ศูนย์รับสํงผู๎ปุวย
60,000 ศูนย์รับสํงผู๎ปุวย
80,000 อายุรกรรมหญิง

2

110,000 อช.(1),อญ.(1)

- 2,718,100
183 10,000,00
0

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 นายพิชิต .../23

-234.6 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรม แจ๎งเรื่อง
4.6.1 โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ปูองกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์
ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายได๎สมทบกองรณรงค์ปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหนองคาย
การแบํงกลุํมอายุ
1) อายุน๎อยกวํา 20 ปี
2) อายุ 20-35 ปี
3) อายุ 36-50 ปี
4) อายุมากกวํา 50 ปี
ประเภทและคําสมัครการแขํงขัน
1) เดิน/วิ่ง
5 กม.
คําสมัคร 350 บาท
2) วิ่ง
10 กม.
คําสมัคร 450 บาท
3) วิ่ง
15 กม.
คําสมัคร 450 บาท
Start & Finish
จุดปลํอยตัว ลานน้าพุพญานาค
เส๎นทางการวิ่ง เลียบแมํน้าโขงไปหาดคา
ปลํอยตัว
เวลา 5.30 น.
รางวัล
- เสื้อและเหรียญได๎ทุกคนที่สมัคร
- ถ๎วย ชนะเลิศ เวลาดีที่สุด (Over All) ชาย1/หญิง 1 เฉพาะวิ่ง 10/15 กม.
- หมวก เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. ที่ 1-5 ชาย/หญิง แยกกลุํมอายุ
- เงินรางวัล เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. ที่ 1 ชาย/หญิง แยกกลุํมอายุ
รับเสื้อ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9.00-17.00 น. ที่ห๎องยา ผู๎ปุวยนอก อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย โปรดนาใบเสร็จ หรือหลักฐานการชาระเงินมาแสดงด๎วย
การรับสมัคร ชํวงวันที่ 7-31 ตุลาคม 2562 ที่ห๎องการเงิน ผู๎ปุวยใน (ห๎อง
หมายเลข 53) หรือ online : www.nkh.go.th หรือโอนเงินเข๎าบัญชี โครงการรณรงค์หลอดเลือดสมอง
ธนาคารกรุงไทย 413-0-50848-2 สอบถามลายระเอียดที่ เภสัชพิชิต บุตรสิงห์ โทร 081-8716690
กาหนดการ วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พ.ย. ๖๒ ณ ลานน้าพุพญานาค
๕.๐๐ น.
ผวจ.หนองคาย เปิดกรวย นากลําวถวายพระพร
นพ.สสจ.กลําวรายงาน
ผวจ.หนองคาย กลําวเปิดงาน
๕.๓๐ น.
ปลํอยตัวนักปั่น ๑๕ กม.
๕.๓๕ น.
ปลํอยตัวนักวิ่ง ๑๕ กม.
๕.๔๐ น.
ปลํอยตัวนักวิ่ง ๑๐ กม.
๕.๔๕ น.
ปลํอยตัวนักวิ่ง / เดิน ๕ กม.
๗.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัลนักกีฬา
๗.๓๐ น.
เสร็จพิธี
1. งานประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
หน๎าที่ : ปูายใหญํ ๒ ปูาย ๑.หน๎ารพ.หนองคาย๑ ๒.หน๎ารพ.หนองคาย๒ ปูาย
ไวนิล ๒ ปูาย ๑.หนองถิ่น ๒.ริมโขง Standing OPD ๑ จุด หนองถิ่น ๑ จุด Social / วิทยุ / สื่ออื่น ๆ
ปูายบอกทาง /ปูายให๎กาลังใจ / การบันทึกภาพปูายให๎ความรู๎ โรคหลอดเลือดสมอง ที่จุด ปลํอยตัว / เข๎าเส๎นชัย
- ผู๎รับผิดชอบ : ประธาน : นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช วลีพิทักษ์เดช ผู๎ชํวยผู๎อานวยการฯ
ด๎านยุทธศาสตร์และแผน ทีมงาน : /นส.ทิพวรรณ เตนากุล งานโสต /งานสุขศึกษา / งานประชาสัมพันธ์ รพ.นค /
งานปชส.สสจ.นค..../24
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งานปชส.สสจ.นค.เลขา : นางวันเพ็ญ อึ้งวัฒนศิริกุล
๒. งานเทคนิคการแขํงขัน
หน๎าที่ : กาหนดเส๎นทางวิ่ง / Check Point จุดปลํอยตัว /จุดกลับตัว /
การเข๎าเส๎นชัย / การจัดหาเสื้อ-เหรียญ- Bib-รางวัล / การแจกเสื้อ-Bib / จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ในการแขํงขัน
/ การตัดสินชี้ขาดผลการแขํงขัน ผู๎รับผิดชอบ ประธาน : คุณปรีชา ทรงอยูํ
ทีม ชมรมวิ่ง จ.หนองคาย / ชมรมจักรยาน จ.หนองคาย / ชมรมวิ่ง รพ.หนองคาย / กลุํมงานเภสัชกรรม / นายฉัตร
ฑิวัฒน์ สสจ.หนองคาย เลขา ภก.พิชิต บุตรสิงห์
๓. งานอาหารและเครื่องดื่ม
หน๎าที่ : จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ให๎เพียงพอกับนักกีฬาและแขกที่มา
รํวมงาน / การแจกจํายน้าตลอดเส๎นทางการแขํงขัน ประธาน : พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ทีมโภชนาการ / นายรังสรรค์
ไชยปัญญา ผู๎ประสานโรงทาน เลขา : คุณกมลฐา เกยดํานกลาง เสนอ ตามเส๎นทางวิ่งใช๎แก๎วกระดาษ มีน้าเย็น
น้าหวาน เกลือแรํ / จุดเข๎าเส๎นชัยน้าขวดเล็ก / ผลไม๎ แตงโม กล๎วย อื่น ๆ
จุดให๎น้า ๑.ปลํอยตัว ๒.แยกซอยวัดโพธิ์ชัย ๓.กลับตัว๑๐กม. แจก Markerด๎วย
๔.กลับตัว๑๕กม. แจก Markerด๎วย ๕.ปั๊มปตท. ๖.หน๎า โรงเรียนจีน การเตรียมน้าเกลือแรํแบบประหยัด = น้าดื่ม
๑.๕ลิตร +ORS ๔ ซอง
๔. งานสถานที่ แสงสีเสียง ความสะอาด
หน๎าที่ : จัดหาโต๏ะ เต็นท์ เก๎าอี้ โซฟา โพเดียม ไมค์ เครื่องเสียง / ดูแล
ความสะอาดบริเวณงานและเส๎นทางการวิ่ง ประธาน : นายรังสรรค์ ไชยปัญญา ทีมงาน : ฝุายบริหาร / งานสนาม /
โรงงานชําง เลขา : คุณสัญญา พิมพ์เสริฐ เสนอ ถังขยะแตํละจุดใช๎ลังยาขนาดใหญํใสํถุงดา วางหํางจุดให๎น้าประมาณ
๒๐-๓๐ เมตร
๕. งานรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หน๎าที่ : เตรียมความพร๎อมสาหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแกํนักกีฬา
ตลอดเส๎นทางการแขํงขันจนถึงเส๎นชัย ประธาน : คุณมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ รองผู๎อานวยการด๎านการพยาบาล
ทีมงานER / EMS เลขา : คุณสาเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน๎างานพยาบาลผู๎ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เสนอ รถตามขบวน
๑๕ กม. ๑ คัน / จุด Start & Finish ๑ คัน / เตียงสนาม ๑
๖. งานจราจรและความปลอดภัยบนท๎องถนน
หน๎าที่ : อานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแกํนักกีฬา ตลอด
เส๎นทางการแขํงขันจนถึงเส๎นชัย ประธาน : คุณศรีวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน๎าศูนย์รับแจ๎งเหตุและสั่งการจังหวัด
หนองคาย ทีมงาน : ตารวจจราจร / กู๎ภัย / EMS / ชมรมจักรยาน
เลขา : คุณสุบิน โสภาเวช เสนอ มีหนํวยเคลื่อนที่เร็วดูแลแยกสาคัญ / ประกบด๎านข๎างนักกีฬาปูองกันรถชน
๗. งานพิธีการ
หน๎าที่ : ตกแตํงเวที / Back Drop / กาหนดการจัดงาน / พิธีกร / พิธี
การเปิดงาน / การมอบรางวัล / ออกหนังสือขอใช๎สถานที่ / ประสานประธาน ประธาน : นายบัน ยีรัมย์ รอง
นายแพทย์ สสจ.นค. ทีมงาน : สสจ.นค. เลขา : คุณประดิษฐ์ สสจ.นค. พระบรมฉายาลักษณ์ / คาถวายพระพร
ดาวน์ โหลดจากโรงพยาบาลศิริราช
๘. งานปฏิคมและลงทะเบียน
หน๎าที่ : ลงทะเบียน /ให๎การต๎อนรับ/อานวยความสะดวกแกํนักกีฬาและแขกผู๎มี
เกียรติ ประธาน : พญ.ใจทิพย์ รุจเวชช์ รองผู๎อานวยการรพ.นค.ด๎านกิจกรรมพิเศษ ทีมงาน : CRM / ทีมฝุายการ
พยาบาล / ทีมประชาสัมพันธ์.สสจ.นค. เลขา : คุณสุเนตรา สุภาแสน ผู๎ชวํ ยผู๎อานวยการฯ ด๎านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
๙. งานการเงิน.../25
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หน๎าที่ : รับสมัครผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม /จัดเก็บรายได๎ / ควบคุมการเบิก
จํายเงิน / เตรียมเงินรางวัลนักกีฬา / จัดทาสรุปรายงานรับ-จําย หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ประธาน : พญ.ใจทิพย์
รุจเวชช์ รองผู๎อานวยการรพ.นค.ด๎านกิจกรรมพิเศษ ทีมงาน : การเงิน รพ.นค. เลขา : คุณสุพรรณี สมัครคุณ
๑๐. ทีมจิตอาสา
หน๎าที่ : ชํวยแจกน้า / อาหาร / ยาดม / เหรียญ / Marker ประธาน :
พญ.ใจทิพย์ รุจเวชช์ รองผู๎อานวยการรพ.นค.ด๎านกิจกรรมพิเศษ ทีมงาน : จิตอาสา รพ.หนองคาย / สสจ.หนองคาย
เลขา : นายรังสรรค์ ไชยปัญญา
4.6.2 โครงการเดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาส
ทางการรักษาผู๎ปุวยทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สสจ.หนองคายเปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี
“กองทุน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพื่อจังหวัดหนองคาย” เพื่อรองรับการโอนงบประมาณ
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจัดสรรให๎กับโรงพยาบาลทุกแหํง ในจังหวัดหนองคาย เพื่อชํวยเหลือประชาชน
ทางด๎านการแพทย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย
ประเภทการวิ่ง และผู๎สมัครได๎รับ

รางวัล

Mini Marathon

ถ๎วยพระราชทาน (จังหวัดละ 4 รางวัล)
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย/หญิง ประเภทการวิ่งระยะ Half Marathon
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย/หญิง ประเภทการวิ่งระยะ Mini Marathon
โลํรางวัลภาพจาลองภาพวาดฝีพระหัตถ์ (จังหวัดละ 30 รางวัล)
- สาหรับผู๎ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง ทุกกลุํมอายุ
- สาหรับผู๎ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง ทุกกลุํมอายุ

Half Marathon (จังหวัดละ 30 รางวัล)
เข็มกลัดผู๎พิชิต ผู๎วิ่งเข๎าเส๎นชัย Half Marathon และ VIP
เหรียญรางวัลสาหรับผู๎วิ่งเข๎าเส๎นชัยทุกทําน

ยอดผู๎สมัคร.../26
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21 KM/Half Marathon

140

คน

10.5 KM/Mini Marathon

480

คน

5 KM/Micro Marathon

911

คน

2 KM/Fun Run
642
คน
ผู๎สมัครวิ่งที่หนองคาย ที่ระบุ รับเสื้อวิ่งและBIB ด๎วยตนเอง 21-23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30-16.30 น. ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนอคาย 042 411771
กาหนดการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 พื้นที่จังหวัดหนองคาย
04.00 น. : ลงทะเบียนนักวิ่ง สื่อมวลชนและชํางภาพ
04.40 น. : นักวิ่งระยะ Half Marathon 21 KM เข๎าสูํพื้นที่ปลํอยตัว
05.00 น. : ปลํอยตัวนักวิ่งระยะ Half Marathon 21 KM
05.20 น. : พิธีเปิดการแขํงขันของแตํละจังหวัด
05.30 น. : อบอุํนรํางกาย
05.40 น. : ปลํอยตัวนักวิ่งระยะ Mini Marathon 10.5 KM
06.00 น. : ปลํอยตัวนักวิ่งระยะ Fun Run 5/2 KM
08.00 น. : พิธีมอบรางวัลถ๎วยพระราชทานและโลํรางวัล
ภาพพิมพ์ลายฝีพระหัตถ์สาหรับผู๎ชนะการแขํงขัน
แตํละประเภทตามรุํนอายุและเพศ
09.00 น. : ตัดตัวนักวิ่งทุกระยะ/ปิดการแขํงขัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 น.ส.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน๎ากลุํมงานทันตกรรม แจ๎งเรื่อง การออกหนํวยทันตกรรม
โครงการ“สุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี” และหนํวยรักษาโรคทั่วไปกองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 จะมีการออกหนํวยทันตกรรม ภายใต๎โครงการสุขภาพดี ใต๎
รํมพระบารมี และหนํวยรักษาโรคทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ที่อาเภอศรีเชียงใหมํ
- โครงการขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ขอนา
เครื่องมือมาอบแก๏ซที่โรงพยาบาลหนองคาย
กลุํมเปูาหมาย : เด็กนักเรียน อายุ 8-18 ปี วันละ 150 คน ภายในรถโมบายยูนิต ในพื้นที่
จะมียูนิตทาฟัน 1 ยูนิต และทันตแพทย์จากกองทัพไทย จานวน 3 คน จะมีพิธีเปิด วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย
ผู๎วําราชการจังหวัดหนองคาย
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป แจ๎งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
1) รายงานคําสาธารณูปโภค
คําน้าประปา
ต.ค. 61
รวม
ร๎อยละ
ปีงบประมาณ 2562
194,383.70
194,383.70
5.85
ต.ค. 62
รวม
ร๎อยละ
ปีงบประมาณ 2563
294,459.46
294,459.46
8.86
2) บูชาแผํนทอง.../27

-272) บูชาแผํนทองหลํอหลวงพํอพระใสจาลอง
-เชิญรํวมบูชาแผํนทอง แผํนละ 20 บาท เพื่อเททองหลํอพระพุทธรูปจาลอง “หลวงพํอ
พระใส” ขนาดหน๎าตัก 72 ซม. เพื่อนาไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพํอพระใส หน๎าอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา
(อาคารผู๎ปุวยใน 10 ชั้น) โรงพยาบาลหนองคาย พิธีเททอง ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
3) การเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ/ความก๎าวหน๎างบลงทุน คําครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง
ปีงบประมาณ 2559-2562
รายการสิ่งกํอสร๎าง (ปีงบประมาณ 2560-2562)
รายการ กํอสร๎างอาคาร อาคารบาบัดรักษา คลอด ผู๎ปุวยใน 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
กาหนดสํงงาน
- งวด 24-26 ประมาณ 31 ตุลาคม 2562
- งวด 27-28 ประมาณ 20 พฤศจิกายน 2562
การเรํงรัดการใช๎จํายคําบริการทางการแพทย์(คําเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562
รายการครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2562) จานวน 8 รายการ
สํวน 70% จานวนเงิน 10,449,500 บาท สํงมอบ 6 รายการ
สํงมอบครบทุกรายการ
1. เครื่องเปุาแห๎งสายยางอุปกรณ์การแพทย์ขนาดไมํน๎อยกวํา 900 ลิตร
จานวนเงิน 190,000 บาท
2. เครื่องควบคุมการให๎สารน้าทางหลอดเลือดดาชนิด 1 สาย 2 เครื่อง
จานวนเงิน 120,000 บาท
3. เครื่องชํวยหายใจชนิดควบคุมด๎วยปริมาตรและความดัน 2 เครื่อง
จานวนเงิน 1,600,000 บาท
4. เตียงผําตัดด๎านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง 1 เตียง
จานวนเงิน 3,100,000 บาท
5. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ๎อน 3 แก๏ส 1 เครื่อง จานวนเงิน 2,000,000 บาท
6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3 หัวตรวจ 1 เครื่อง
จานวนเงิน 2,500,000 บาท
7. ชุดเครื่องชํวยหายใจชนิดมือบีบ(สาหรับทารก) 1 ชุด จานวนเงิน 9,500 บาท
8. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
จานวนเงิน 930,000 บาท
สํวน 20% จานวนเงิน 178,500 บาท 4 รายการ เบิกจําย
รายการสิ่งกํอสร๎าง (ปีงบประมาณ 2562) จานวน 2 รายการ
1. ซํอมประตูห๎องผําตัด จานวนเงิน 529,400 บาท ประกาศรอบ 2
2. ซํอมอาคารผู๎ปุวยใน ผู๎รับจ๎าง หจก.เคที มิลเลอร์ จานวนเงิน 850,000 บาท
สัญญาลงวันที่ 9 มีนาคม-26 มิถุนายน 2562 จานวน 110 วัน 3 งวด ตรวจรับ เบิกจําย
รายงานงบลงทุน สิ่งกํอสร๎าง เงินบารุง ปีงบประมาณ 2559-2561
รายการกํอสร๎าง.../28
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1. บ๎านพักผู๎อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย : หจก.แสงสูงสม กํอสร๎างรั้ว วงเงิน
495,000 สัญญาสิ้นสุด 21 ธันวาคม 2562 (60 วัน)
2. โรงพักขยะ : รอลงนามในสัญญา
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไมํมีที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์ รองผู๎อานวยการฯ ด๎านกิจกรรมพิเศษ แจ๎งเรื่อง งานกฐิน โรงพยาบาล
หนองคาย
-ตั้งกองกฐิน วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เที่ยง ทาข๎าวต๎มมัด, นับเงิน, ทานอาหารเที่ยงรํวมกัน
เย็น พิธีสงฆ์เริ่ม 6 โมงเย็น, มีร๎านค๎าขายของเพื่อนาเงินเข๎ากองกฐิน, ผู๎บริหารเยี่ยมชมร๎านค๎า ร๎านค๎าให๎ปลอดโฟม
100 % , การแสดงของแตํละ PCT
-เงินรางวัล รางวัลที่ 1 จานวนเงิน 3,000 บาท, รางวัลที่ 2 จานวนเงิน 2,000 บาท, รางวัลที่ 3
จานวนเงิน 1,000 บาท
-การตัดสิน ตัดสินจากกรรมการและพวงมาลัย และ
-การประมูลของของผู๎บริหาร วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จุดนัดพบที่โรงเรียนกีฬา เวลา
8.00 น.
6.2 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรม แจ๎งเรื่อง งานกีฬาสาธารณสุข
-มีการแขํงขันกีฬา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ภาคกลางวัน จัดที่โรงเรียนปทุมเทพ
ภาคกลางคืน จัดที่โรงแรมรอยัลนาคารา
-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให๎โรงพยาบาลหนองคาย สํงจานวนผู๎เข๎ารํวมงานภาค
กลางคืน เบื้องต๎นได๎แจ๎งจานวนโต๏ะไป 12 โต๏ะๆ ละ 10 คน หากเจ๎าหน๎าที่ทํานใดประสงค์เข๎ารํวมงาน ให๎ประสานได๎ที่
นายพิชิต บุตรสิงห์ หนํวยงานเภสัชกรรม โทร. 186
ประธาน แจ๎งงานกีฬาสี และงานปีใหมํโรงพยาบาล กาหนดจัดในวันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว๎าง)
ผู๎จดรายงานการประชุม

(นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร)
ผู๎ทานและตรวจรายงานการประชุม
(1)

(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

