รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น.
ณ หองประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผูมาประชุม
1. นายสุรกิจ
2. นายพิสิฐ
3. นายถนอม
4. นางมณีวรรณ
5. นางใจทิพย
6. นายวุฒิศักดิ์
7. นายปยะเดช
8. นายกฤษฎา
9. นายฉัตรชัย
10. นายธงชัย
11. นางสุเนตรา
12. นายสาธิต
13. น.ส.สุนิดา
14. น.ส.ธิดา
15. นางชลลดา
16. นายพิชิต
17. นางพรรณี
18. นางกมลฐา
19. น.ส.วันรัฐ
20. นางสุรางคทิพย
21. นางกมลรัตน
22. นายอภิสามารถ
23. นางพรทิพย
24. น.ส.พรรผณิต
25. นายรังสรรค
26. น.ส.เพ็ญพรรณี
27. น.ส.เขมอชิรกุล

ยศพล
อินทรวงษโชติ
เพ็ชรยิ้ม
ตั้งขจรศักดิ์
รุจนเวชช
อารียวัฒนานนท
วลีพิทักษเดช
ศรีกุลวงศ
บุญประชารัตน
นาคมนต
สุภาแสน
พจนจลองศิลป
พรรณะ
เหลาไพบูลย
แดงสุวรรณฯ
บุตรสิงห
สมัครคุณ
เกยดานกลาง
ตั้งกิจวานิชย
สวัสดิ์
สมานทรัพย
คลองขยัน
จินดา
ชัยจันทร
ไชยปญญา
ใจกวาง
อินทรวิเชียร

ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผูอำนวยการฯ ดานการแพทย
รองผูอำนวยการฯ ดานบริหาร/หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการฯ ดานการพยาบาล
รองผูอำนวยการฯ ดานกิจกรรมพิเศษ
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานบริการดานหนา
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานยุทธศาสตรและแผน
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานสารสนเทศ
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานระบบประกันสุขภาพ
ผูชว ยผูอำนวยการฯ ดานพัฒนาองคกร/หัวหนากลุมงานอาชีวเวชกรรม
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานการตลาดและประชาสัมพันธ
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
หัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหนากลุมงานโสต ศอ นาสิก
(แทน) หัวหนากลุมงานทันตกรรม
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
หัวหนากลุมงานการเงิน
หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร
หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฟนฟู
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
หัวหนางานศูนยพัฒนาคุณภาพ
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา
หัวหนาศูนยบริหารคารักษาพยาบาล
หัวหนางานนิติการ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. นายนฤพนธ

ยุทธเกษมสันต

2. นางฤดีมน
3. น.ส.ภรณี
4. นางสุกัญญา
5. น.ส.จินตาหรา

สกุลคู
พรวัฒนา
กราบไกรแกว
มังคะละ

รองผูอำนวยการฯ ดานพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผูอำนวยการฯ ดานการคลัง
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานบริการปฐมภูมิ
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานบริหารเวชภัณฑยา
ผูชวยผูอำนวยการฯ ดานวิชาการและงานวิจัย
6. นางภิรดี.../2

6. นางภิรดี
7. น.ส.โมี
8. นายสุรพล
9. นายจารุวัฒน
10. น.ส.มนฤดี

บวรกิติวงศ
นาคสาร
เอียตระกูลไพบูลย
แจงวัง
วงศจิตรัตน

ผูเขารวมประชุม
1. นางขวัญใจ
2. นางนวลสวาท
3. นางณฤดี
4. นางวรนุช
5. นางกมลพร
6. นางชุลีพร
7. นางสมจิตร
8. นางสมร
9. นายสมศักดิ์
10. นางอิฎฐิวรรณ
11. นางวราภรณ
12. นางนงเยาว
13. นางกฤษณา
14. นางเยาวเรศ
15. นางนุสรา

เกษร
นภาสกุลคู
ทิพยสุทธิ์
เกลี้ยงพิบูลย
จันทรหลน
สิงหประเสริฐ
สกุลคู
ปญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร
พิมพศักดิ์
ปูวัง
ทาวพรม
สารบรรณ
ตันฑเกษม
มหิศนันท

16. นางสมนา
17. นางณิชา
18. นางกัญญัณณัฎฐ
19. นางปยจิตร
20. นางสิวินีย
21. น.ส.กชพรรณ
22. นางสุรีพร
23. นางเพียงไพฑูรย
24. นางลำยอง
25. น.ส.เอมอร
26. น.ส.ประไพนิล
27. นางชมนาด
28. นางรพิพรรณ
29. นางชนพิชา
30. นายผาลี
31. น.ส.ทิพวรรณ
32. นายกฤษฎา

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ
หนุมขุนทด
พิลางาม
คำตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แกวดวง
วิจิตรานนท
โสภาเวทย
พินยา
พรมโคตร
เตนากุล
ทัศนไพร

-2หัวหนากลุมงานจักษุวิทยา
หัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา
หัวหนางานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
หัวหนากลุมงานศัลยกรรม
หัวหนากลุมงานจิตเวช
ผช.หัวหนาพยาบาลดานบริหาร
ผช.หัวหนาพยาบาลดานบริการ/หน.หอผูปวยศัลยกรรมประสาท
ผช.หัวหนาดานบริการ/หน.หอผูปวยหนัก 1
หัวหนางานผูปวยนอก
หัวหนากลุมงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหนางานสุขศึกษา
หัวหนางานไตเทียม
หัวหนางานการพยาบาลวิสัญญี
หัวหนางานการพยาบาลหองผาตัด/หน.ศูนยรับ-สงผูปวย
หัวหนางานจายกลาง/หองนึ่ง
หัวหนางานหองคลอด
หัวหนางานผูปวยหนัก 2
หัวหนาหอผูปวยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ สูขวัญ ชั้น 5
หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมชาย
หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมหญิง
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย ชั้น 2
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3
หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5
หัวหนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม 2
หัวหนาหอผูปวยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหนาหอผูปวยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรม ชั้น 4
หัวหนางานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)
หัวหนางานธนาคารเลือด
หัวหนางานรังสีวินิจฉัย
หัวหนาศูนยสิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหนางานการบัญชี
หัวหนางานผลิตและพัฒนาบุคลากร
หัวหนางานเวชนิทัศนและโสตทัศนศึกษา
(แทน) หัวหนางานเวชระเบียน
33. น.ส.อัญชลี.../3

33. น.ส.อัญชลี
34. น.ส.ศิวิไลซ
35. นางสุวัฒนา
36. นางธนานันต
37. นายศุภกร
38. นายฐิติศักดิ์
39. นางสำเนียง
40. น.ส.เสาวลักษณ
41. นางปวีณา
42. น.ส.พัชรริดา
43. น.ส.อรุณวรรณ
44. น.ส.เพียงทอง

บุญวัฒนะ
ศรีวิเศษ
ภูนาป
อาสนานิ
แสนทำพล
ตันนารัตน
จันทรรัตน
สัจจา
หาระคุณ
เคณาภูมิ
จำรูญศรี
ดิษฐสรอย

-3หัวหนางานศูนยกระตุนพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุน
หัวหนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
(แทน) หัวหนางานอาชีวเวชกรรม
หัวหนางานตรวจและรักษาผูปวยคลินิกพิเศษ ชั้น 1
หัวหนาศูนยพัฒนาระบบสารสนเทศ
(แทน) หัวหนางานบริการยานพาหนะ
หัวหนางานพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หัวหนางานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
แพทยแผนไทย
ทันตแพทยชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระกอนการประชุม
1. คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เขาประชุม รวมสวดมนตไหวพระ เปนเวลา ประมาณ
6 นาที
2. การมอบรางวัล โครงการ “องคกรตนแบบ ลดพุง ลดโรค Smart Strong Smile Nongkhai
Hospital” ประจำปงบประมาณ 2562
-ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน – 30กันยายน 2562 มีบุคลากรกลุมเสี่ยง
และกลุมปวยเขารวมโครงการ จำนวน 55 คน
- ผูที่สามารถลดน้ำหนักไดมากที่สุด ประเภทชาย มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายพิชิต บุตรสิงห น้ำหนักลด 5.0 กิโลกรัม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ไดแก นายประสิทธิ์ ผาทอง น้ำหนักลด 4.9 กิโลกรัม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ไดแก นายสมดี สีแกวตางวงษ น้ำหนักลด 4.7 กิโลกรัม
- ผูที่สามารถลดน้ำหนักไดมากที่สุด ประเภทหญิง มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ไดแก น.ส.อวยพร ชัยเจริญ น้ำหนักลด 14.6 กิโลกรัม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก น.ส.วิไลลักษณ จันทรทุม น้ำหนักลด 12.2 กิโลกรัม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ไดแก น.ส.วรรธณา พันธศรี น้ำหนักลด 11.0 กิโลกรัม
- ทีมที่สามารถลดน้ำหนักไดมากที่สุด ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีม 9 เซียนพิชิตอวน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจงจากกระทรวงสาธารณสุข
1.1.1 ฝายเสริมสรางวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนนย้ำใหผูบริหาร
(สสจ./ผอ.รพ.) ระวัง 4 เรือ่ ง คือ
- การใชรถราชการ
ใหระมัดระวังการใชรถใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
- การอบรมสัมมนา
- การเบิกคาตอบแทน
ใหระมัดระวังดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
- ระเบียบพัสดุ
1.2 เรื่องแจงจากเขต.../4

-41.2 เรื่องแจงจากเขตสุขภาพที่ 8
1.2.1 แนะนำผูบริหารที่ยายมาใหม
1). นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ยายมา
ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการหนองบัวลำภู
2). พญ.ทิพา ไกรลาศ ยายมาดำรงตำแหนง ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3). นพ.ทวีรัชต ศรีกุลวงศ ยายมาดำรงตำแหนง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
1.2.2 นโยบายเขต
1. การปฏิบัติเนนหนักตามนโยบายของสวนกลาง ใหพิจารณาสิ่งใดที่เกิดคุณคาตอ
ผลลัพธสุขภาพใหปฏิบัตอิ ยางเต็มที่ สิ่งใดที่ไมเกิดคุณคาและทำใหตนทุนเพิ่มก็ควรปฏิบัติตามสภาพ เชน SMC
เปนตน
2. ใหยึด Strategic focus อยาปฏิบัติทุกอยางทั้งหมด (งบประมาณมีจำกัด)
3. สิ่งใดที่ทำไดดีแลว ใหมุงสูความเปนเลิศ
4. สิ่งใดที่มี GAP ให Fill Gap
5. หามการประชาสัมพันธ, อบรม, ดูงานนอกสถานที่ มีองคกรภายนอกคอยจับตา
(Watchdog)
1.2.3 นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพที่เขตผลักดัน
1. ติดตั้ง Loopback และ Web Service : ลงใน HIS ของโรงพยาบาลขอมูลเดียวกันทั้ง
เขต ครบทั้ง 7 จังหวัดแลว
2. On cloud นำรองจังหวัดละ 1 อำเภอ 84 หนวยบริการ, (หนองคายใชที่ อ.สังคม)
3. Accounting On Cloud : R8-ERP มี โรงพยาบาลนำรองที่มีปญหาการเงิน 19 แหง
4. Lab Information On Cloud : กำลังริเริ่ม
5. PACS On Cloud : รวมขอมูลทั้งเขต, Pool รังสีแพทยชวยกันอาน, ระบบ Refer จะ
สะดวกขึ้น ขณะนี้ทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และขอกําหนดโครงการจัดหาระบบ
จัดเก็บและรับสงขอมูลภาพทางการแพทยผานระบบคลาวด (Cloud-Based PACS System)
6. โครงการปองกัน การกระทำรุนแรงในเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 (Child Shield :
prevention of Child Violence in R8) <18ป
- ตัวชีว้ ัด : เกี่ยวกับ (1) คัดกรอง (2) ดูแล เฝาระวัง และแกไขปจจัยเสี่ยง
- เขตจะทำกรอบแนวทางและรูปแบบ/จัดอบรม/ติดตาม
- ติดตั้ง Loopback โปรแกรมการวิเคราะหขอมูลเชื่อมระบบ HIS หนวยบริการ/
สสจ./เขต
7. โครงการปองกันการฆาตัวตาย : ขอมูลแสดงทาง Dashboard โดยใสโปรแกรม
วิเคราะหลงในฐานขอมูลของ 43 แฟม
8. มอบ 3 จังหวัดนำรองโรงพยาบาลประกันสังคมในดวงใจ (3 ใน 6 โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ)
- ผูตรวจราชการกระทรวงฯตองการใหทั้ง 3 โรงพยาบาลนำรอง นำงบประมาณที่
ขอไปในการทำโครงการประกันสังคม มาพัฒนาระบบ IT เกี่ยวกับการจัดการขอมูลสงเสริมปองกันโรคในผูปวย
ประกันสังคมอยางไร
- เปาหมายคืออะไร
- ใครคือ Focal point
ประธาน : มอบหมาย IT ติดตามและรายงานผูอำนวยการโรงพยาบาล
-งบประมาณเบื้องตน.../5

-5-งบประมาณเบื้องตนในการพัฒนา IT เขตคือ
1) งบชักกลับจากเงินที่จัดสรรตามเงินกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2) คาเชา Cloud จายตามสัดสวนของการใชในแตละหนวยบริการ
1.2.4 แผนงบลงทุน
1). ของป 64 ใหแตละจังหวัดทบทวนแผนสงเขต
2). อะไรที่สอบตกในป 63 จะพิจารณาใหในอันดับตนๆ
3). หามรื้อแผนฯ
1.2.5 งบบูรณาการของภาค (ภาคอีสาน 200 ลานบาท)
1). โรงพยาบาลหนองคาย : เปน Focal point เรื่อง พัฒนาการเด็กสมวัย :
- ใหคัดกรองและกระตุนการพัฒนาการ
- ใหพวงงานคัดกรองภาวะเสี่ยงที่จะถูกกระทำรุนแรงในเด็กเขาไปดวย
2). โรงพยาบาลหนองบัวลำภู : การดูแลผูสูงอายุ
3). โรงพยาบาลสกลนคร : OVCCA
1.2.6 กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบที่ 1/25631

สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1/2563 ระหวางวันที่ 2-3 เมษายน 2563
กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/25632

สรุปตรวจราชการ รอบที่ 2/2563 ระหวางวันที่ 20-21 ส.ค. 2563
สรุปขอมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาส 4\2562 (1 ตุลาคม
2561-30 กันยายน 2562) และขอมูลบริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1\2563
- “ยาใชไป” : โรงพยาบาลหนองคายเปนโรงพยาบาลจังหวัดเดียวใน 7 จังหวัดที่มี
คาใชจาย สูงกวาคาเฉลี่ยกลุม : = สาเหตุคืออะไรบาง แกไขอยางไร (การพยายามซื้อยาใหเงินบำรุงป 2562 หมด
ตามแผน)
- ติด Risk score 4-7 : โพนพิสัย, ทาบอ, กุมภวาป, หวยเกิ้ง
1.3 เรื่องแจงจาก.../6

-61.3 เรื่องแจงจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดหนองคาย
1.3.1 เรื่องแจงจากผูวาราชการจังหวัด
1. รณรงคประหยัดน้ำ : น้ำโขงเหลือนอย แตคาดวาน้ำประปามีพอใชตลอดแลง
2. ของขวัญปใหม : คณะรัฐมนตรีมีมติมอบของขวัญปใหมได โดยใหสนับสนุน
OTOP, ชุมชน, โครงการหลวง, สหกรณ เปนตน : ขอใหชวยซื้อกระเชาของขวัญจากสหกรณหนองคาย คนหนองคาย
กินขาวหนองคาย , แบบA,B,C 700/600/500บาท สั่งกระเชากอนลวงหนาอยางนอย 1 วัน สงแบบสั่งจองให
สำนักงานเกษตรและสหกรณฯ fax 042-422841 หรือทาง line, page fb คนหนองคายกินขาวหนองคาย, ผู
ประสานงาน คุณกนกวรรณ เหรียญทอง 085-8501774 (line), คุณ จิรัฐติกาล ทวีบุญ 080-4112517
3. CRA Charity Running : กำหนดผูเขารวมงาน 2,000 คน, เงินรายไดคืนให
โรงพยาบาล 9 แหงในจังหวัดหนองคาย,
- ผูวาราชการจังหวัด ไดไปรวมแถลงขาวที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ(สวนกลาง) ซึ่ง
เปนการประชาสัมพันธจังหวัดหนองคายไปในตัว มีดารานักรองชื่อพลพล เปนคนหนองคาย อาสาเขามารวมชวยเรื่อง
กิจกรรม
- ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย รวมวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- อาจารยจาก CRA : รองอธิการบดี จากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ : หลักสูตรระยะสั้นพยาบาล US เชิญชวนทุกโรงพยาบาลสงพยาบาลเขาอบรม
4. งานเดินแบบผาไทย : ทั้งหมดมี 60 คู, เหลือ 40 คน คาสมัครคนละ 2,000
บาท, สนับสนุนคาโตะละๆ 3,000 บาท , รองเพลงกิตติมศักดิ์ 5,000 บาท (8 คน), รับสมัครถถึงวันที่ 6 ธันวาคม
2562 ซอมเดินแบบวันที่ 17 ธันวาคม 2562
5. กิจกรรมในชวงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะ
ยาตราทางชลมารค : ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 , มี 3 กิจกรรม (เปดกรวย/นิทรรศการกิจกรรมพระราช
กรณียกิจ ชมถายทอดสด/กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน)
6. กิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 : ทำบุญตักบาตร หนาพระ
บรมราชานุสาวรีย รัชการที่ 5, วางพานพุม, พิธีถวายบังคม, จิตอาสาฯ
7. การรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิตติคณ
ุ : ตามที่สำนัก
พระราชวังแจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหฯ เสด็จแทนพระองคมายกชอฟาอุโบสถ ณ
วัดพระธาตุบังพวน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น.
8. การเตรียมการจัดซื้อจัดจางลวงหนาปงบประมาณ 2563 : ราง พรบ.
งบประมาณลาชา วันที่ 8-9 มกราคม 2562 จะนำเขาที่ประชุมสภาฯวาระ 2 ดังนั้น ใหหนวยงานดำเนินงานตาม
ขั้นตอนภายในใหเรียบรอยจนไดผูรับจาง โดยกำหนดเงื่อนไขการลงนามเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใชและไดรับการจัดสรร
งบเปนที่เรียบรอย, และสามารถระงับการจัดซื้อจัดจางไดกรณีที่ พรบ. ไมผานการพิจารณา
9. บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตาม มาตรการ“10 รสขม” 10 ขอ
: มีขอสั่งการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง , มาตรการ 1ร. 2ส. 3ข.
4ม. หรือ 10 รสขม 8nv
1. ร - ขับรถความเร็วเกินกวาอัตราที่กฎหมายกำหนด
2. ส - ขับรถยอนศร
ส - ฝาฝนสัญญาณจราจร
3. ข - ไมคาดเข็มขัดนิรภัย
- ไมมีใบขับขี่
- แซงในที่คับขัน
4. ม - เมาแลวขับ.../7

-74. ม - เมาแลวขับ
- ไมสวมหมวกนิรภัย
- มอเตอรไซดดัดแปลง
- ใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ
1.4 เรื่องแจงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
1.4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
รองรับรถไฟความเร็วสูงจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 หองประชุมรมเย็น
สำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย คาดมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในจังหวัดหนองคาย ประมาณหก
หมื่นคน/วัน เพื่อผานไปตางจังหวัด/ตางประเทศ คาดวาจะพักในจังหวัดหนองคายประมาณ 2 หมื่นคน/วัน ในป
2565 รถไฟความเร็วสูงจะถึงเวียงจันทน
-การแบงหนาที่ในการศึกษาและเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดหนองคาย
3
ภาระงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

1. คมนาคม
2. การทองเที่ยว/โรงแรม
3. การศึกษา
4. สิ่งแวดลอม
5. สาธารณสุข

1. ทองถิ่น/อบจ.
2. สภาหอการคา/สภาอุตสาหกรรม/การทองเที่ยว
3. ศึกษาธิการ
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
5. สสจ.หนองคาย/รพ.หนองคาย
(เบื้องตนไดประสาน ผอก.รพ.หนองคาย วันที่ 14 พ.ย. 2562)
6. ประชาสัมพันธ
6. ประชาสัมพันธจังหวัด
7. การผลิต
7. ปศุสัตวจังหวัด
8. เกษตร/อาหาร
8. เกษตร/สหกรณ
หนาที่ดานสาธารณสุข : ศึกษาและเสนอแนะความพรอมดานบริการการแพทยและ
สาธารณสุขและเสนอความตองการพัฒนา
1. ดานบริการการแพทย = การบริการรักษาพยาบาล\ และบริการการแพทย
ฉุกเฉินใหเพียงพอ
2. ดานสาธารณสุข = เนนระบบเฝาระวัง โรคติดตอที่มากับนักทองเที่ยว
ประธาน : มอบ นพ.ปยะเดช วลีพิทักษเดช และงานนโยบายและแผน ทำ Slide presentation
- ดานบริการการแพทย = การบริการรักษาพยาบาล\ และบริการการแพทยฉุกเฉินใหเพียงพอ
- วิสัยทัศนโรงพยาบาลหนองคาย ถึงป 64 (รถไฟเปดบริการป 2565)
- ขอมูลพื้นฐาน : ประชากร ประเภทและขนาดของ รพ.,จำนวนบุคลากร ,สาขาบริการทางคลินิก
เฉพาะโรค,ขอมูลบริการ 3 ป OPD, IPD คนไทยและตางชาติ แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองคาย ป 25622564
- ปญหา/อุปสรรค : ติดกรอบ Service plan ของกระทรวงในการกำหนด จำนวนเตียง/บุคลากร/
งบประมาณที่จัดสรรตามจำนวนประชากรในพื้นที่ของปจจุบันเทานั้น ไมสามารถขยายตัวลวงหนาได
- ทางออก/ความเปนไปได
- ในระหวางนี้ทางโรงพยาบาลจะเนนการพัฒนาตอยอดศูนยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเชน ศูนย
โรคหัวใจ ทางเดินอาหาร ทารกแรกเกิด ฯลฯ ตลอดจนระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีคุณภาพสูงสุด สามารถ
รองรับบริบทของพื้นที่และลดการสงตอไปยังโรงพยาบาลใหญๆที่อยูหางออกไป
- เสนอกระทรวงปรับแผนตามบริบทของพื้นที่ ตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ไปในภายหลัง
รองผูอำนวยการ.../8

-8รองผูอำนวยการดานการแพทย แจงเพิ่มเติม : ผูวาราชการจังหวัดจะมีการเตรียมความพรอมหัวหนาสวนราชการ
เพื่อเตรียมรับ ครม.สัญจร ซึ่งทางโรงพยาบาลหนองคายไดนำเสนอ ไป 3 เรื่อง คือ 1) อาคาร Premium ดานหนา
โรงพยาบาล จอดรถได 500 คัน จะประกอบไปดวยสวนของ Service, ทันตกรรม รวมถึงศูนยอาหาร งบประมาณ
ประมาณ 290 ลานบาท 2) อาคารบำบัดน้ำเสีย รองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล งบประมาณ 30 ลานบาท
3) อาคารสนับสนุน 8 ชั้น ประกอบดวยโภชนศาสตร, คลังยา, โรงงานชาง, back office 4) รพช.ทาบอ ขอเครื่องมือ
แพทย งบประมาณ 30 ลาน
ประธาน : มีการปรับชื่ออาคาร Premium เปน อาคารผูปวยนอกสวนขยาย พรอมอาคารที่จอดรถ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
-ไมม-ี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม รองผูอำนวยการฯ ดานบริหาร
4.1.1 รายงานความกาวหนาการกอสราง อาคาร 10 ชั้น (ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562)
- วงเงินคากอสราง 369,900,000.00 บาท แบงออกเปน 28 งวด
- กำหนดครบสัญญา 900 วัน และไดขยายออกอีก 65 วัน รวม 965 วัน
- คาปรับวันละ 369,900.00 บาท (รอยละ 0.10 % ของวงเงิน)
- ผูรับจางใชระยะเวลากอสรางตามสัญญาไปแลว จำนวน 965 วัน
- คงเหลือระยะเวลากอสรางตามสัญญา
จำนวน - วัน
- งานกอสรางลาชากวาสัญญารวม
จำนวน - วัน
- ขณะนี้ผูรบั จางดำเนินการอยูในเนื้องานงวดที่ 28 จากจำนวน 28 งวด
- ความกาวหนาของการกอสรางโดยภาพรวมงานแลวเสร็จประมาณ
คิดเปนรอยละทั้งหมด 100 %
- ผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทาย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
และคณะกรรมการฯ นัดตรวจรับงานของผูรับจาง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562
-รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2560- พ.ศ.2562
รายการ อาคารบำบัดรักษา คลอด ผูปวนใน 10 ชั้น ฯลฯ โรงพยาบาลหนองคาย4
1. งบประมาณป 2560 ไดรับจัดสรร
84,303,800.00 บาท
2. งบประมาณป 2561 ไดรับจัดสรร
41,240,300.00 บาท
3. งบประมาณป 2562 ไดรับจัดสรร
35,251,500.00 บาท
4. งบประมาณป 2562 งบพลาง(รอบที่ 1)
35,251,500.00 บาท
รอสำนักงบประมาณ อนุมัติยอดจัดสรรที่ขออนุมัติ
รวมเบิกจายใหผูรับจางไปแลว
จำนวน 196,047,100.00 บาท
คางชำระผูรบั จาง ตั้งแตงวดที่ 20 - 28(งวดสุดทาย) จำนวน 173,852,900.00 บาท
ประธาน.../9

-9ประธาน : อาคาร ER เกา ที่ไดบดบังภูมิทัศนของอาคารใหม มีแนวคิดจะรื้อถอน เปดโลงทำเปนลานอเนกประสงค
ที่จอดรถ ทำใหภูมิทัศนสวยงาม , การยายอาคารใหม ยายไดเร็วยิ่งเปนการดี ควรมีการวางแผนการเปดอาคารฯ ควร
คำนึงถึงเรื่องคาสาธารณูปโภค คาน้ำ-ไฟที่เพิ่มขึ้น บุคลากรเพิ่มมากขึ้น การปองกันการโจรกรรม
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ หัวหนากลุมการพยาบาล แจงเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.2.1 การเตรียมรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอธิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทน
พระองคมายกชอฟาพระอุโบสถ วัดพระธาตุบังพวน 8 ธันวาคม 25625
เตรียมความพรอม

หนวยงาน

รพ.หนองคาย

หนวยงาน OR วิสัญญี Lab Blood Bank
-ER ICU พิเศษสูขวัญ
-ทีมแพทย ศัลยแพทย อายุรแพทย วิสัญญีแพทย

เตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน

รพ.หนองคาย –Super VIP ตามขบวนรับเสด็จ

คันที่1

ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย พยาบาลER พยาบาล ICU
อุปกรณชวยชีวิต

คันที่2

Stand by ณ วัดพระธาตุบังพวน (ดูแลVIP)

คันที่3

Stand by ณ วัดพระธาตุบังพวน (ดูแลประทาน)
หนวยแพทยเคลื่อนที่
- รพ.หนองคาย
- แพทย 1 คน เภสัชกร 1 คน พนักงานเภสัช 1 คน พยาบาลวิชาชีพ
2 คน พนักงานชวยเหลือคนไข 1 คน
- สสอ.เมือง
- คัดกรองไขหวัดใหญ
- คณะบุคลากรรวมรับเสด็จ
4.2.2 การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ป 2563
- นักกีฬารวม 1,382 คน
- ขอสนับสนุน จัดหนวยปฐมพยาบาล ,ขอชองทางพิเศษมา ER
กรณีนักกีฬาบาดเจ็บ
4.2.3 NSO Quality Sharing 28-29 ธันวาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาผูนำทางการพยาบาลที่เปนหัวหนาตึก/หัวหนางาน โดย
1. ฝกการนำเสนอ Service profile โดยใชหลัก 3P
2. ฝกการนำเสนอ ผลการดำเนินงานของหนวยงานในรูปแบบของ Driver
Diagram
3. ฝกการคิดเชิงระบบ/มองภาพรวมของการดำเนินงาน
4. สรางการเรียนรูการใชประโยนชจาก Service profile ในประเด็นเปาหมายของ
หนวยงานมีความสัมพันธกับพันธกิจ วิสัยทัศนขององคกรประเด็นไหน กลุมผูปวยสำคัญของหนวยงานคือกลุมไหน
หนวยงานมีสวนตอความเข็มแข็งในสมรรถนะหลักขององคกรอยางไร
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 นางใจทิพย.../10

-104.3 นางใจทิพย รุจนเวชช รองผูอำนวยการฯ ดานกิจกรรมพิเศษ แจงเรื่อง
4.3.1 เรื่องแจงจากหนวยงานรังสีวิทยา : ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจะเริ่มสแกนฟลมที่สง
เขามาจากโรงพยาบาลชุมชน
4.3.2 กิจกรรมตั้งแตปลายเดินธันวาคม-ตนป 2563
- การรวมงานกีฬาสาธารณสุขหนองคาย จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดย
โรงพยาบาลหนองคาย ประจำสีมวง ชวงเชา กิจกรรมวิ่ง และกีฬาอื่น ๆ ซึ่งไดเริ่มแขงขันไปแลว จะมีการชิงชนะเลิศใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลหนองคายไดสนับสนุนเสื้อ สำหรับผูที่จะรวมเดินขบวนพาเหรด, อาหาร
กลางวัน ชวงกลางคืน สถานที่จัดงานโรงแรมรอยัลนาคารา , โตะสำหรับโรงพยาบาลหนองคาย 8 โตะ และรางวัล 11
รางวัล
- กีฬาโรงพยาบาลหนองคาย จัดพรอมกับงานปใหมโรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่
4 มกราคม 2563 ชวงเชา กิจกรรมวิ่ง, แขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ ชวงเย็น สถานที่จัดงานสวนสาธารณะหนองถิ่น
สวนเจาหนาที่ที่ขึ้นเวร ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได จะมีสวัสดิการใหเชนเดียวกับปที่ผานมา เชิญชวนเจาหนาที่เขา
รวมกิจกรรม
-9- จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2563
- งานคลายวันเกิดโรงพยาบาลหนองคาย
กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ, พิธีเปดอาคารใหม
- งานเททองพระใส ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 รายละเอียด และความ
คืบหนาเพิ่มเติม ผูอำนวยการจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นายธงชัย นาคมนต ผูชว ยผูอำนวยการฯ ดานพัฒนาองคกร แจง
4.4.1 ความกาวหนา QM&RM
-การติดตามความกาวหนางานพัฒนาคุณภาพ
Timeline re-accreditation 36

- UPDATE เอกสาร ขอความรวมมือทีมนำเฉพาะดาน ทีมนำทางคลินิก/PCT ทุก
ทีม ทุกหนวยงาน สงการบาน สรพ. Update ขอมูลใหเปนปจจุบัน (ขอมูลตัวเลขถึงป 2562)กำหนดสง วันที่ 31
ตุลาคม 2562 (ขยายเปน 30 พฤศจิกายน 2562) สงงาน \\10 . 10. 100. 55 / QIC
ระดับหนวยงาน7

- หนวยงานที่ยังไมสง : ศูนยสื่อสาร
ระดับทีม.../11

-11ระดับทีม8

-ทีมที่ยังไมสง
SAR I : ทีม ITC
SAR II : ทีม ENV ,ทีม MEC ,ทีม LAB/BB ,ทีมรังสีวิทยา
ทีมนำทางคลินิก/PCT
Service Profile & Clinical Tracer9

SAR III : QIC กำลังดำเนินการเปนภาพรวม 6 PCT
ตรวจทาน นำปรับแกไขแลว (PCT สูติ)
- Birth asphyxia and Perinatal death
- PIH
- PPH
- Preterm labor and LBW
- Ectopic
Pregnancy
ตรวจทาน นำปรับแกไขแลว (PCT ศัลยกรรม)
- Trauma, Head Injury
- CA Breast
- RC
- Necrotizing Fasciitis
- Appendicitis
ตรวจทาน นำปรับแกไขแลว (PCT EENT)
- Newborn hearing
- Cataract
- Thyroid……/121
.../11

-12- Thyroid
- CHT
- DR
4.4.2 สรุปผลโครงการ“องคกรตนแบบ ลดอวน ลดพุง ลดโรค Smart Strong Smile
Nongkhai hospital ประจำป 2562”
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการองคกรตนแบบ ฯ10
1. นายธงชัย นาคมนต
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพิชิต บุตรสิงห
รองประธานคณะกรรมการ
3. นางสุวัฒนา ภูนาป
กรรมการ
4. นางอนุดา ถิรฏั ฐานกุล
กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ศรีพุทธา
กรรมการ
6. นางวชิราภรณ ศรีภักดี
กรรมการ
7. นางเนตรนภา สุวรพันธ
กรรมการ
8. นางกานดา ทิพยสุทธิ์
กรรมการ
9. จนท.กลุมงานอาชีวเวชกรรม กรรมการ
10. นางสาวสิริลักษณ บุญประกอบ กรรมการและเลขานุการ
11. นางชุลีพร สิงหประเสริฐ
กรรมการและชวยเลขานุการ
ความสำคัญของปญหา11

กราฟแสดง รอยละของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน
กลุมบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนมีมากเกือบครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมด
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ตามลำดับ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดานการบริโภค
อาหารและการออกกำลังกายอยางถูกวิธี
2. เพื่อใหมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการลดน้ำหนัก
โดยการทำกิจกรรมรวมกัน
3. เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน โดยการเดิน การวิ่ง
ฯลฯ และขยับรางกายเพิ่มขึ้น ปองกัน โรคไมติดตอเรื้อรัง
4. เพื่อคัดหาบุคคลตนแบบดานสุขภาพ ลดอวน ลดพุง ลดโรค ให
เปนแบบอยางแกบุคลากร
ระยะเวลาโครงการ
เมษายน - กันยายน 2562
กลุมเปาหมาย…/131
.../11

-13-

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.../11
กลุมเปาหมาย
บุคลากรกลุมเสี่ยง/กลุมปวย ที่สมัครใจ จำนวน 56 คน มีเกณฑดังนี้คือ
- มีคาดัชนีมวลกาย ≥23.0
- ชายมีคา รอบเอว
>90 ซ.ม.
- หญิงมีคารอบเอว >80 ซ.ม.
- หรือเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง(NCD)
วิธีดำเนินการ
- ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว หาคาดัชนีมวลกาย (กอน/หลัง)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (กอน/หลังเขารวมโครงการ)
- ถายภาพ (กอน /หลังเขารวมโครงการ)
- เขารับการอบรมระยะเวลา 1 วัน เพื่อสรางความตระหนัก ในวันที่ 29 เมษายน
2562
- แบงกลุม จำนวน 5 กลุม สมาชิก 11คน/กลุม เพื่อหารูปแบบการลดน้ำหนัก
รวมกัน โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุม
- สรางกลุม Line : กลุมใหญ (เขารวมทุกคน) , กลุมเล็ก (เฉพาะสมาชิกในทีม)
- ชั่งน้ำหนักเดือนละ 1 ครั้ง
- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ เดือน กรกฎาคม 2562 หลังเขารวมโครงการ
3 เดือน
- ประเมินผลและสรุปผลโครงการฯ สิ้นเดือนกันยายน 2562
- มอบรางวัล
ตัวชี้วัดการประเมินผล
1. ผูเขาอบรมเขาอบรมมีเกณฑคาระดับดัชนีมวลกายดีขึ้นจากกอนเขาโครงการฯ
อยางนอยรอยละ 50.0
2. ผูเขาอบรมมีน้ำหนักลดลงจากเดิมรอยละ 5.0 ของน้ำหนักกอนเขาโครงการฯ
อยางนอยรอยละ 80.0
3. ผูเขาอบรมมีน้ำหนักลดลง อยางนอยรอยละ 80.0
4. ผูเขาอบรมมีคารอบเอวลดลง อยางนอยรอยละ 80.0
5. ผูเขาอบรมมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีขึ้น อยางนอยรอยละ 80.0
6. กลุมปวยมีคาความดันโลหิตหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการดีขึ้น อยางนอยรอยละ
50.0
รายชื่อสมาชิก กลุม Family healthy12
ชื่อ-นามสกุล
หนวยงาน
หมายเหตุ
นางรัศมี โสภาเวช
NICU
ประธาน
นางสาวนภัสภรณ แสงสีเขียว
ศัลยกรรมชาย
เลขานุการ
นางนุสรา มหิศนันท
พิเศษ ๖๐ เตียง ชั้น๓
สมาชิก
นางวาสนา พูลเชื้อ
สังคมสงเคราะห
สมาชิก
นางสาวกชพรรณ พิลางาม
กุมารเวชกรรม ๒
สมาชิก
นางสาวทิพวรรณ เตนากุล
เวชนิทัศนและโสตฯ
สมาชิก
นางสาวประภาทิพย ชาภูธร
การเงิน
สมาชิก
นายจอมพล รัตนา
เวชนิทัศนและโสตฯ
สมาชิก
นายสมดี สีแกวตางวงษ
สนาม
สมาชิก
10.นายประสิทธิ์…/14
.../11

-1410.
11.

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายประสิทธิ์ ผาทอง
นางสาวธนิการ ศรีหาธาตุ
พี่เลี้ยงประจำกลุม นางสุวัฒนา ภูนาป

.../11
เวชนิทัศนและโสตฯ
CRM

รายชื่อสมาชิก กลุม555513
ชื่อ-นามสกุล
หนวยงาน
นางพัชรี พรหมเขต
บริหารทั่วไป
นางสาวพรสุรีย ดอนเกิด
พัสดุ
นางระวิวรรณ โสชมพู
พิเศษ ๖๐ เตียง ชั้น๓
นางปวีณา หาระคุณ
ICU1
นางสาวอนงลักษณ อำนวยการ
VIP5
นางสุนันทา อุนศรี
การพยาบาลชุมชน
นางฐิตารีย อิงไธสง
วิสัญญี
นางสาวรุงนภา อาสนานิ
EMS
นางสาวสุวิสา ยิ่งยืน
จายกลาง
นางสาวชุตมิ า ลิ้มประยูร
การพยาบาลชุมชน
นางไพลิน ตันนารัตน
พัสดุ
รายชื่อสมาชิกกลุม 9 เซียนพิชิตอวน14
ชื่อ-นามสกุล
หนวยงาน
นางริษา เพ็ชรยิ้ม
เวชกรรมสังคม
นางสาววรุณรัตน พันธศรี
อายุรกรรมหญิง
นางสาวปริญญา ปญสวัสดิ์
อายุรกรรมรวม
นางสาวณภัทรพรรณ ฤทธิรงค
พิเศษ VIP4
นางสาวเกษราพร ชัยชิต
อายุรกรรมหญิง
นางพรหมณี พรมสารา
ศูนยสิทธิการรักษา
นางนิตยา บัวพันธ
ศัลยกรรมหญิง
นางสาวอวยพร ชัยเจริญ
บริหารทั่วไป
นายพชรพล สุนทรชัย
ER
นายศุภากร แสนทำพล
IT
นายประวีร ธีรไชยนันท
IT
นายพิชิต บุตรสิงห
เภสัชกรรม
พี่เลี้ยงประจำกลุม นายพิชิต บุตรสิงห

สมาชิก
สมาชิก

หมายเหตุ
ประธาน
เลขานุการ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
หมายเหตุ
ประธานกลุม
เลขานุการ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

รายชื่อสมาชิก.../15

ลำดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นางกุลภากร ปญสวัสดิ์
นางไพรวรรณ จันทรแดง
นางณิชา ตั้งพรชูพงค
นางวราภรณ ปูวัง

-15รายชื่อสมาชิกกลุมฟาใส15
หนวยงาน
-14เวชกรรมสังคม
.../11
หองสมุด
ศัลยกรรมหญิง
หองคลอด

หมายเหตุ
ประธาน
เลขานุการ
สมาชิก
สมาชิก

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสำเนียง จันทรัตน
ER
สมาชิก
วิไลลักษณ จันทรบุม
หองคลอด
สมาชิก
นางยุพเรศ คุมแสง
เวชกรรมสังคม
สมาชิก
นางลำยอง เลขนอก
อายุรกรรมรวม
สมาชิก
นางสาวปยมาศ ขันไสย
พิเศษ ๖๐ เตียง ชั้น ๒
สมาชิก
นางสาวดารณี ขมิ้นเขียว
ICU ๑
สมาชิก
อุทัยวรรณ พาติกบุตร
ตา หู คอ จมูก
สมาชิก
พี่เลี้ยงประจำกลุม นางฉวีวรรณ ศรีพุทธา
รายชื่อสมาชิก กลุมหุนพี่ไมมีไขมันสวนเกิน16
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หนวยงาน
หมายเหตุ
1. นางขวัญใจ เกสร
หองคลอด
ประธาน
2. นางสิวินีย หนุมขุนทด
ศัลยกรรมกระดูกและขอ
เลขานุการ
3. นางหัสยา แมดสถาน
กุมารเวชกรรม ๒
สมาชิก
4. นางสาวดาว เทือกประเสริฐ
วิสัญญี
สมาชิก
5. นางสาวสิรินา ทบวอ
ทรัพยากรบุคคล
สมาชิก
6. นางสาวรสรินทร เสนหดี
ศูนยสื่อสาร
สมาชิก
7. นางสาวอารีรัตน แกวนินทร
ศูนยสื่อสาร
สมาชิก
8. นางสาวกิ่งแกว ราชบัณฑิต
ศูนยสื่อสาร
สมาชิก
9. นางสาววรรณวนา พันธะศรี
ตา หู คอ จมูก
สมาชิก
10. นางสาวพิริยา ขันธะเนตร
พิเศษ ๖๐ เตียง ชั้น ๒
สมาชิก
11. นางสาวจริญญา สุทตะสิทธิ์
ศัลยกรรมกระดูกและขอ
สมาชิก
พี่เลี้ยงประจำกลุม นางสาวสิริลักษณ บุญประกอบ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ หลังเขารวมโครงการ 3 เดือน วันที่ 23 ก.ค. 62
- แจงผลการลดน้ำหนักรายบุคคล
- สรุปประเมินผลโครงการองคกรตนแบบฯ ระยะที่ 1
- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลตนแบบเพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนัก
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการติดตาม.../16
.../11

-16สรุปผลการติดตามผูเขารวมโครงการฯ จำนวน 56 คน17

ลำดับ
ตัวชี้วัดในการประเมินผล18
ผลลัพธ
1. ผูเขาอบรมเขาอบรมมีเกณฑคาระดับดัชนีมวลกายดีขึ้นจากกอนเขาโครงการฯ อยาง รอยละ 30.9
นอยรอยละ 50.0
2. ผูเขาอบรมมีน้ำหนักลดลงจากเดิมรอยละ 5.0 ของน้ำหนักกอนเขาโครงการฯ อยาง รอยละ 30.9
นอยรอยละ 80.0
3. ผูเขาอบรมมีน้ำหนักลดลง อยางนอยรอยละ 80.0
รอยละ 80.0
4.

ผูเขาอบรมมีคา รอบเอวลดลง อยางนอยรอยละ 80.0

รอยละ 81.8

5.
6.

ผูเขาอบรมมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดีขึ้น อยางนอยรอยละ 80.0
รอยละ 66.1
กลุมปวยมีคาความดันโลหิตหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการดีขึ้น อยางนอยรอย รอยละ 77.8
ละ 50.0
ผูที่มีน้ำหนักลดลงมากที่สุด ประเภทชาย
1. นายพิชิต บุตรสิงห
น้ำหนักลด 5.0 กิโลกรัม
2. นายประสิทธิ์ ผาทอง
น้ำหนักลด 4.9 กิโลกรัม
3. นายสมดี สีแกวตางวงษ น้ำหนักลด 4.7 กิโลกรัม
ผูที่มีน้ำหนักลดลงมากที่สุด ประเภทหญิง
1. น.ส.อวยพร ชัยเจริญ
น้ำหนักลด 14.6 กิโลกรัม
2. น.ส.วิไลลักษณ จันทรทุม น้ำหนักลด 12.2 กิโลกรัม
3. น.ส.วรรวะณา พันธศรี น้ำหนักลด 11.0 กิโลกรัม
ทีมที่น้ำหนัก.../17

-17ทีมที่น้ำหนักลดลงมากที่สุด19
ชื่อกลุม
จำนวนสมาชิก
รวมน้ำหนักของสมาชิกที่ น้ำหนักที่ลดลงเฉลี่ย จัดอันดับทีมที่
(คน)
ลดได
ตอคน(กิโลกรัม)
ลดน้ำหนักได
(กิโลกรัม)
สูงสุด
9 เซียนพิชิตอวน
12
45.3
3.76
อันดับที่ 1
Family healthy
10 *
23.0
2.30
อันดับที่ 2
หุนพี่ไมมีไขมันสวนเกิน
11
24.4
2.22
อันดับที่ 3
555
11
21.9
1.99
อันดับที่ 4
ฟาใส
11
21.2
1.93
อันดับที่ 5
หมายเหตุ * สมาชิก 1 คน จากกลุม Family healthy ยายที่ทำงานใหม
สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ โครงการ “องคกรตนแบบ ลดอวน ลดพุง ลดโรค Smart
Strong Smile Nongkhai hospital ประจำป 2562”
ผูเขารวมอบรมทั้งหมดจำนวน 56 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 76.7820
หัวขอประเมิน
X
S.D.
แปรผล
1. กระบวนการ ขั้นตอนการจัดอบรม
1.1 การประชาสัมพันธโครงการ ฯ

4.00

0.60

พึงพอใจมาก

1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา

4.02

0.62

พึงพอใจมาก

1.3 การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมในวันอบรมฯ

4.06

0.58

พึงพอใจมาก

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
2.1 ความรอบรู ในเนื้อหาวิชา

4.25

0.53

พึงพอใจมาก

2.2 อธิบายเนื้อหาไดอยางชัดเจนเขาใจดี

4.21

0.59

พึงพอใจมาก

2.3 สรางบรรยากาศในการบรรยายไดเปนอยางดี

4.35

0.64

พึงพอใจมาก

2.4 เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น

4.16

0.64

2.5 การตอบคำถาม ชัดเจน ตรงประเด็น

4.10

0.63

พึงพอใจมาก

2.6 ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม

4.21

0.55

พึงพอใจมาก

3.การอำนวยความสะดวก
3.1 เอกสารประกอบการบรรยาย

4.16

0.64

พึงพอใจมาก

3.2 โสตทัศนูปกรณ

4.02

0.45

พึงพอใจมาก

3.3 เจาหนาที่อำนวยความสะดวก

4.35

0.47

พึงพอใจมาก

3.4อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่ มีความเหมาะสม

4.37

0.52

พึงพอใจมาก

4.คุณภาพการจัดอบรมโครงการ
4.35
4.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและ ประสบการณ
ใหม ๆ จากการอบรม

0.52

พึงพอใจมาก

4.2 ทานสามารถ.../18

-184.2 ทานสามารถนำความรูที่ไดรับจากอบรมไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง

.../11

0.54

พึงพอใจมาก

4.3 สิ่งที่ทานไดรับจากการเขารวมโครงการครั้งนี้ตรงตาม 4.30
ความคาดหวัง

0.51

พึงพอใจมาก

4.4 ความเหมาะสมของการฝกอบรมภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ

4.23

0.56

พึงพอใจมาก

4.5 ประโยชนที่ทานไดรับจากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ 4.37

0.48

พึงพอใจมาก

0.56

พึงพอใจมาก

5. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของ
โครงการ

4.42

4.22

ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ควรมีกิจกรรมแอโรบิก ในโรงพยาบาล ชวงเย็น ทุกวันราชการ
2. ควรมีเครื่องออกกำลังกายใหเพียงพอกับบุคลากร
3. อยากใหขยายเวลา เปด-ปด Fitness ถึง 20.00 น. ทุกวันราชการ
4. อยากใหเปดศูนยออกกำลังกายนอกเวลา เพราะปดเร็ว ทำใหมีเวลาออกนอย
5. ควรมีศูนยออกกำลังกาย หรือเปดบริการนอกเวลาราชการ
6. อยากใหมีโครงการลดน้ำหนักทุกปงบประมาณ
7. ขอใหลง Slide ของนายแพทยธงชัย นาคมนต ใน dot.55 เพราะ นาสนใจ
ที่ประชุม รับทราบ
ทราบ ดังนี้

4.5 นายปยะเดช วลีพิทกั ษเดช ผูชวยผูอำนวยการดานยุทธศาสตรและแผน แจงเรื่องเพื่อ

4.5.1 แผนคำของบลงทุนคาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2564
-ปงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลหนองคาย ของบประมาณในการกอสราง
อาคารสนับสนุน 8 ชั้น และอาคาร Premium ผลไมไดรับการอนุมัติทั้ง 2 อาคาร
-อาคารสนับสนุน 8 ชั้น สาเหตุที่ไมไดเนื่องจาก 1) แบบกอสรางถูกยกเลิก, แบบที่
นำเสนอเปนแบบของเอกชน ไมใชแบบของกระทรวงฯ ซึ่งโรงพยาบาลจะทำการเสนอแบบใหม คืออาคารสนับสนุน 5
ชั้น ใหสงโครงการใหม ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
-อาคาร Premium สาเหตุที่ไมไดเนื่องจาก 1) งบประมาณจำนวนมากเกินไป
2) ชื่ออาคารเปนชื่อที่ใชบริการกลุมเฉพาะ ไมใชบริการประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลจะนำเสนอใหมโดยจะเปลี่ยน
ชื่อเปน ตึกผูปวยนอกสวนขยาย พรอมอาคารที่จอดรถ และจะทำโครงการเสนอ ครม. ใหมอีกครั้ง
- รางกรอบการ จัดทำแผนคำขอ งบลงทุน ปงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 821

วงเงินจัดสรร.../19
.../11

-19วงเงินจัดสรร เขตละประมาณ 1,000 ลานบาท ( กันระดับเขต 3%)22

รายการคำขอสิ่งกอสรางที่เสนอของบประมาณป พ.ศ.2564 (รอการจัดสรร)23
วงเงินงบประมาณ
ลำดับ
รายการสิ่งกอสราง
แบบเลขที่
แหลงเงินงบประมาณ
(บาท)
งบประมาณรายจาย
1 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น
10153
74,244,200
ประจำป
งบประมาณรายจาย
2 ระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกชน
30,000,000
ประจำป
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุมจังหวัดภาค
3 อาคารผูปวยนอก พรอมที่จอดรถ
เอกชน
290,000,000
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ครม.สัญจร)
รายการคำขอครุภัณฑที่เสนอของบประมาณป พ.ศ.2564 (รอการจัดสรร)24
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายการครุภัณฑ
เครื่องเอกซเรยฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอารมชุดรับ
ภาพชนิดแฟลตพาแนล
เตียงผาตัดทั่วไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทล
โคมไฟผาตัดใหญโคมคูขนาดไมนอยกวา 130000 ลักซ
หลอดแอลอีดี
เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA.
ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
เครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับ (Fibro Scan)

ราคาตอหนวย

จำนวน

รวมเปนเงิน

9,270,000

1

9,270,000

1,760,000

1

1,760,000

1,450,000

1

1,450,000

1,300,000

1

1,300,000

6,259,500

1

6,259,500

4.5.2 แผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ

2563 (งบคาเสื่อม)
แผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ 2563 (งบคาเสื่อม)
(ที่ไดรับการอนุมัติแผนแลว และกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจาง)25
ลำดับ
รายการครุภัณฑ
ราคา/หนวย จำนวน รวมเปนเงิน สถานที่ ระบุชื่อ
(บาท)
(บาท)
ปงบประมาณ 2563 (ระดับหนวยบริการ 70%)
12,440,866
1.ตูเก็บพลาสมาแชแข็ง.../20
.../11

-201 ตูเก็บพลาสมาแชแข็ง -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม 880,000
นอยกวา 8 ลิ้นชัก
2 ชุดรับสัญญาณภาพเอกซเรยดิจิตอล ชนิดชุดรับ 1,700,000
ภาพแฟลตพาแนลไรสาย
3 เตียงผูปวยสำหรับไอซียูปรับดวยไฟฟาชนิด 4
130,000
motor
4 เครื่องฉายแสง พรอมที่วัดความเขมแสง
25,000
5 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดว ยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 2,500,000
ขนาดไมนอยกวา 850ลิตร(Pre-Post Vac) หองนึ่ง
ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 2 ประตู
6 เครื่องสองกลองเสียงแบบไฟเบอรออปติค
25,000
(Laryngoscope)
7 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคพรอมภาควัด 330,000
ออกซิเจนในเลือด
8 เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic
25,000
9 ชุดตรวจหู ตา (OpthalmoOtoscope)
25,000
10 เครื่องดูดน้ำลายชนิดเคลื่อนที่
28,000
11 เครื่องตรวจจอประสาทตาทางออม
120,000

.../11
1
880,000

ธนาคารเลือด

1

1,700,000

รังสีวิทยา

5

650,000 ศูนยเครื่องมือแพทย

1
1

25,000
2,500,000

ทันตกรรม
ศูนยจายกลาง

2

50,000

1

330,000

ศัลยกรรมชาย,
วิสัญญี
ศัลยกรรมชาย

1
1
1
1

25,000
25,000
28,000
120,000

75,000

1

14 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 150,000
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก
15 ยูนิตทำฟน
460,000

2

ทันตกรรม
ER
ทันตกรรม
หอผูปวยตา หูคอ
จมูก
2,200,000 เภสัชกรรม/หอง
เตรียมยาเคมีบำบัด
75,000
หองคลอด,หลัง
คลอดANC
300,000 คลินิกพิเศษ, ศ.หญิง

1

460,000

16 ตูเก็บเกล็ดเลือดพรอมเครื่องเขยา ไมนอยกวา60
ถุง
17 เครื่องดูดสูญญากาศชวยคลอด
18 เครื่องควบคุมการใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด
1 สาย
19 เครื่องวัดระดับบิลิรูบินในทารก
20 เครื่องชวยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิด Non
Invasive
21 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ
22 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดกลาง
23 ซอมแซมผิวจราจร-บริเวณดานหนาและดานขาง
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเกา รพ.หนองคาย

650,000

1

650,000

310,000
55,000

1
2

310,000
หองคลอด
110,000 ศูนยเครื่องมือแพทย

130,000
450,000

1
1

130,000
450,000

12 ตูผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง
13 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ

2,200,000 1

150,000 1
800,000 1
-21472,866.../111

ทันตกรรม ร.พ.
หนองคาย
ธนาคารเลือด

NICU
NICU

150,000
หองคลอด
800,000 ศูนยเครื่องมือแพทย
472,866 บริเวณดานหนาและ
ดานขางอาคาร
23.ซอมแซมผิวจราจร.../21
.../11

อุบัติเหตุฉุกเฉินเกา
รพ.หนองคาย
4.5.3 การเขาใชอาคารใหม จะมีการตรวจรับจากกองแบบแผน ในวันที่ 12 ธันวาคม
2562 เบื้องตนไดประสานหับหนวยงานที่จะไดเขาใชพื้นที่ใหม ใหหนวยงานเก็บของเตรียมยาย หนวยงานแรกที่จะ
ไดเขาใชอาคารใหม คือหอผูปวยศัลยกรรมกระดูก สวนหอผูปวยอื่น ๆ ใหทยอยสำรวจความเรียบรอยเครื่องมือ
สำรวยครุภัณฑ
รองผูอำนวยการดานการแพทย : ควรกำหนดระยะเวลาหนวยงานอื่นๆ ที่จะเขาใชอาคารใหม, CCTV งบบางสวน
นำไปใชเพิ่มเติมกับหองผาตัด และหอง Cath Lab ดวยตึกใหมยังมีมุมที่เปนมุมอับหลายที่ ใหจัดเวรยามเพิ่มขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 นายพิชิต บุตรสิงห หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม แจงเรื่องงานกีฬาสาธารณสุขและงาน
กีฬาโรงพยาบาลหนองคาย
4.6.1 การแขงขัน “หนองคาย อาเซียน มาราธอน” ครั้งที่ 4 ขอเชิญผูสนใจสมัครเขารวม
กิจกรรม ในวันอาทิตย ที่ 15 ธันวาคม 2562
กำหนดการ
- วันที่ 14 ธันวาคม 2562 (วันลงทะเบียน) 10.00-19.00 น. ลงทะเบียนรับ
อุปกรณแขงขัน เสื้อ เบอรวิ่งประจำตัวผูแขงขัน
- วันที่ 15 ธันวาคม 2562
01.30 น ลงทะเบียน
02.45 น. พิธีเปด
03.00 น. ปลอยตัวนักวิ่ง
4.6.2 การแขงขัน กีฬาสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำป ๒๕๖๒ วันเสารที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร26
การแบงสี
ฟา: สสจ./สหกรณออมทรัพย /สสอ.เมือง / สระใคร / ดานควบคุมโรค
ชมพู : ทาบอ / ศรีเชียงใหม / สังคม / โพธิ์ตาก
เขียว: โพนพิสัย / เฝาไร / รัตนวาป / พิสัยเวช
มวง: โรงพยาบาลหนองคาย
ประเภทกีฬา
- ฟุตบอลชาย
- ฟุตซอลชาย / หญิง
- บาสเก็ตบอลชาย / หญิง
- วอลเลยบอลชาย / หญิง
- ตะกรอชาย / หญิง
- แบดมินตัน ชายคู / หญิงคู / คูผสม อายุ < 40, > 40 ป
- ปงปองชายคู / หญิงคู / คูผสม
- เปตอง ชาย 3 / หญิง 3 / คูผสม
- กอลฟ
- วิ่ง 5 / 10 กม. อายุ < 35, 36 – 50 , > 50 ป
- กีฬามหาสนุก : ชักคะเยอ, วิ่งกระสอบ, วิ่งเปรี้ยว, กอลฟ, ปดตาตีหมอ
และวิ่ง 10 คน 11 ขา
ฝายสนับสนุน.../22
-22.../11
ฝายสนับสนุน

อารมณ

กลางคืน

- สแตนเชียร
- ดรัมเมเยอร
- เชียรลีดเดอร
- ขบวนพาเหรดอยากได อยางนอย 100 คน
- เนื้อหาพาเหรด : “ ออกแฮงแหยงคิ้ง ” 3 อ. ออกกำลัง/อาหาร/
- คนถือปายหญิง 2 คน
- คนถือธงสี ชาย 2 คน
- เชิญธงสีชาย 1 หญิง 1
- คนวิ่งคบเพลิง ชาย 1 หญิง 1
- อาหาร / เครื่องดื่ม
- สสจ.ขอสนับสนุนรางวัล ใหญ 1 เล็ก 10 รวมจับฉลากในงานเลี้ยง

- ขอสนับสนุนชวยจัดงานวิ่ง 4 และ 8 กม.พรอมรางวัล
- รพ.นค. 8 โตะ
4.6.3 การแขงขันกีฬาภายใน โรงพยาบาลหนองคาย ระหวางวันที่ 2 - 4 ม.ค.2563
สนามแบดมินตันวัดธาตุ ณ สนามกีฬา รพ.หนองคาย อาคารพลศึกษา อบจ.หนองคาย27
ประเภทกีฬา
- ฟุตซอล 5 คน ชาย / หญิง
- บาสเกตบอล ชาย / หญิง
- วอลเลยบอล ชาย / หญิง
- ตะกรอ ชาย / หญิง
- แบดมินตัน ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู / หญิงคู / คูผสม ทั่วไป /
อายุ > 40 ป สนามแบดมินตันเจริญสุข
- ปงปองชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู / หญิงคู / คูผสม
- เปตอง ทีมชาย 3 คน / ทีมหญิง 3 คน/ ทีมผสม ชาย 1 หญิง 1
- ปาเปาทีมชาย 3 คน / ทีมหญิง 3 คน /ทีมผสม ชาย 1หญิง 1
- วิ่ง 8 กม. ลานพญานาค – พระธาตุหลาหนอง
การแบงสี
มวง : PCTอายุรกรรม / เด็ก / ICU / ไตเทียม / ตึกพิเศษ60ต.114ต. /
CRM /สุขศึกษา / ประชาสัมพันธ / ศูนยสื่อสาร / วิชาการ / หองสมุด / QIC / ศูนยเรียกเก็บ / ศูนยสิทธิบัตร / เวช
ระเบียน / จายกลาง /ซักฟอก / IC / ทันตกรรม / เภสัชกรรม / รานยาสวัสดิการ / รานคาสวัสดิการ / รานสวัสดิการ
80ป / สหกรณออมทรัพย / รพ.นค2 / แพทยแผนไทย / เวชกรรมสังคม / Lab / ER / EMS
เหลือง : PCT ศัลย / สูติ / กระดูก / EENT / OR / LR / Anest / X-Ray
/กายภาพบำบัด / บริหาร / การเงิน / พัสดุ / งาน จ. / เปล / สนาม / รปภ. / โรงงานชาง/IM / ยานพาหนะ / สังคม
สงเคราะห/ โภชนาการ / เครื่องมือแพทย / สำนักงานเลขา / NSO / COC/อาชีวเวช / OPD หนวยงานที่เหลือ
กำหนดการแขงขัน
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เริ่ม เวลา 16.00 น.
- การแขงขันแบดมินตัน สนามแบดมินตันเจริญสุข
วันศุกรที่ 3 มกราคม 2563 เริ่ม เวลา 16.00 น.
- การแขงขัน ปงปอง / เปตอง / ตะกรอ / ปาเปา สนาม รพ.หนองคาย
วันเสารที่ 4.../23
-23.../11
วันเสารที่ 4 มกราคม 2563

หนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น

- 5.30 น. ลงทะเบียน
- 5.45 น. ปลอยตัวนักวิ่ง
- 7.00 น.ตั้งขบวนพาเหรดหนาโรงยิม อบจ.
- 8.00 น. พิธีเปดการแขงขัน ฟุตซอลผูบริหารทั้ง 2 สี ชาย 3 หญิง3
- ฟุตซอลชาย-หญิง / บาสเกตบอลชาย-หญิง
- วอลเลยบอลชาย-หญิง / กีฬามหาสนุก ณ โรงยิมสนามกีฬา อบจ.
- 18.00 น. Sport Night & Happy New Year 2020 ณ

ที่ประชุม รับทราบ
4.7 น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร หัวหนางานนิติการ แจงเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.7.1 แนวทางการดำเนินการขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง
ใหม พ.ศ.2562)
“ผูใหบริการสาธารณสุข” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย
1. ขาราชการ
2. ลูกจางประจำ
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5. ลูกจางชั่วคราว
6. นิสิต นักศึกษา ซึ่งเขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรทางการแพทย
หรือสาธารณสุขของสถาบันการศึกษา ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูควบคุมในการใหบริการสาธารณสุข
7. เจาหนาที่อื่น
ผูใหบริการสาธารณสุขที่ไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุขซึ่งไดรบั
เงินชวยเหลือเบื้องตนตามระเบียบนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
1) เกิดจากการใหบริการสาธารณสุข ซึ่งใหแกบุคคล เพื่อสรางเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและการปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การชันสูตรทางหองปฏิบัติการ การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สมรรถภาพ และการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ใหรวมถึงใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการบริการสาธารณสุขดวย
2) ตองไมเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง
3) ไดรับมอบหมายใหบริการสาธารณสุข
“ความเสียหาย” หมายความวา ไดรับความเสียหายที่เกิดจาก
1. การติดเชื้อ
2. อุบัติเหตุ
3. ถูกทำราย
4. การสงตอผูปวย
5. ความเสียหายอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

-24ขั้นตอน ที่ควรทราบและถือปฏิบัติอยางถูกตอง

ขั้นตอน ที่ควรทราบ.../24
.../11

ควบคุม

1. ขั้นตอนของการรายงานเหตุ
1.1 กรณีติดเชื้อ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)
1.2 กรณีนอกเหนือจากการติดเชื้อ
2. ขั้นตอนของการยื่นคำรองขอรับเงินชวยเหลือ
2.1 การยื่นคำรอง
2.2 การพิจารณา
2.3 การจายเงินชวยเหลือ
ขั้นตอนที่ 1 การรายงานเปนหนังสือแจงเหตุผูบังคับบัญชา หรืออาจารยผู

1.1 การรายงาน (กรณีติดเชื้อ)
-ผูยื่นรายงาน ผูใหบริการที่ไดรับความเสียหาย/คูสมรส/บุพการี หรือ
ผูสืบสันดาน/ผูบังคับบัญชาขั้นตน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนผูยื่นรายงาน โดยรายงานเปน
หนังสือ ภายใน 72 ชั่วโมง นับแตวันทราบเหตุหรือทราบความเสียหาย หากมีเหตุผลความจำเปนที่ไมสามารถรายงาน
เปนหนังสือไดทันที ใหรายงานโดยวาจาไปกอน แลวบันทึกการรายงานนั้นลงไปในหนังสือวาไดรายงานใครไปเมื่อใด
ผูบังคับบัญชา/ผูควบคุม เมื่อผูควบคุมไดรบั รายงานแลว รายงานตอไปยังหัวหนา
หนวยบริการภายใน 48 ชั่วโมง นับแตไดรับรายงาน
หัวหนาหนวยบริการ 1) จัดใหมีการตรวจรางกาย/ตรวจทางหองปฏิบัติการ ทันที
หรืออยางลาชา ภายใน 72 ชั่วโมง นับแตไดรับรายงาน 2) หากพบวาติดเชื้อ ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
จนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบผลการตรวจรางกาย หรือตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับรายงานแจงเหตุฯ
(นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด รับมอบอำนาจการปฏิบัติหนาที่แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการรับรายงานแจง
เหตุ) รายงานแจงเหตุที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเหตุแลวใหถือวาการรายงานดังกลาวสมบูรณเมื่อยื่นรายงาน
ไปถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ และใหสงตนฉบับคืนหนวยบริการเพื่อแนบประกอบการยื่นคำรองฯ
ตอไป หาก สสจ. ประสงคเก็บใหสำเนาไวได
ขั้นตอนที่ 2 การรายงานเปนหนังสือแจงเหตุถึงผูบังคับบัญชาหรืออาจารยควบคุม
1.2 การรายงาน (กรณีนอกเหนือจากการติดเชื้อ)
ผูยื่นรายงาน ผูใหบริการที่ไดรับความเสียหาย คูสมรส/บุพการี หรือ
ผูสืบสันดาน/ผูบังคับบัญชาขั้นตน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนผูยื่นรายงาน โดยรายงานเปน
หนังสือ ภายใน 72 ชั่วโมง นับแตวันทราบเหตุหรือทราบความเสียหาย หากมีเหตุผลความจำเปนที่ไมสามารถรายงาน
เปนหนังสือไดทันที ใหรายงานโดยวาจาไปกอน แลวบันทึกการรายงานนั้นลงในหนังสือวาไดรายงานใครไปเมื่อใด
ผูบังคับบัญชา/ผูควบคุม เมื่อผูควบคุมไดรบั รายงานแลว รายงานตอไปยัง
หัวหนาหนวยบริการ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตไดรับรายงาน
หัวหนาหนวยบริการ หัวหนาหนวยบริการ รายงานขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณเกี่ยวกับการไดรับความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการสาธารณสุข ตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 7 นับแตวันที่ไดรับรายงาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรายงานแจง
เหตุฯ (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด รับมอบอำนาจการปฏิบัติหนาที่แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการรับรายงาน
แจงเหตุ) รายงานแจงเหตุที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเหตุแลวใหถือวาการรายงานดังกลาวสมบูรณเมื่อยื่น
รายงานไปถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ และใหสงตนฉบับคืนหนวยบริการเพื่อแนบประกอบการยื่นคำ
รองฯ ตอไป หาก สสจ. ประสงคเก็บใหสำเนาไวได
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ขั้นตอนที่ 2.../25
.../11

เชื้อ และกรณีนอกจากการติดเชื้อ)

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นคำรองเพื่อขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนฯ ทั้ง 2 กรณี (กรณีติด

การยื่นคำรองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนฯ กรณีติดเชื้อ และกรณี
นอกเหนือจากการติดเชื้อ ใหยื่นคำรองฯ ตอหัวหนาหนวยบริการสาธารณสุข ณ ที่เกิด ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับ
ความเสียหาย โดยใชแบบฟอรมตามที่ระเบียบกำหนด (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมี 3 แบบ แยกตามประเภทผูยื่นคำรอง คือ
แบบที่ 1 ผูไดรับความเสียหาย เปนผูยื่นเอง
แบบที่ 2 คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน เปนผูยื่นแทน และ
แบบที่ 3 ผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ชั้นตน เปนผูยื่นแทน (เลือกใชเพียงแบบเดียว ใหตรงตามความจำเปนในการยื่น โดยพิจารณาตามลำดับ เชน หากเจา
ตัวยื่นเองไดใหพิจารราเปนอันดับแรก)
ผูยื่นคำรอง ผูใหบริการไดรับความเสียหาย/คูสมรส/บุพการี หรือผูสบื สันดาน/
ผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาชั้นตน เปนผูยื่นคำรองฯ โดยกรอกแบบฟอรมพรอมแนบ
หลักฐานยื่นตอหัวหนาหนวยบริการ ณ ที่เกิดเหตุ ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเสียหาย
หัวหนาหนวยบริการ
1) ตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่น ตามแบบรายงานฯ แบบการยื่นคำรองฯ แบบสรุป
ขอเท็จจริง และหลักฐานตาง ๆ ตามที่กำหนด หากไมครบถวนใหทักทวงไปยังผูยื่นคำรองโดยเร็ว เพื่อใหจัดสงทัน
ระยะของระเบียบฯ
2) จัดสงคำรองพรอมหลักฐานตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 15 วัน นับ
แตไดรับเรื่องโดยยื่นผาน สสจ. ที่สังกัดอยู
3) แบบสรุปขอเท็จจริงใหมีการระบุสาเหตุ การระบุสิทธิของผูปวยที่ทำใหเกิด
ความเสียหาย การแจงขอมูลความรุนแรงที่ไดรับอาการหรือผลหลังจากการรักษา และขอมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อสรุป
สาระสำคัญประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ตอไป ตามแบบฟอรมที่กำหนด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สสจ.พิจารณาคำรองฯ ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ยื่นคำรองฯ การระบุสาเหตุ การระบุสิทธิของผูปวยที่ทำใหเกิดความเสียหาย การแจงขอมูลความรุนแรงที่ไดรับความ
เสียหาย เพื่อใหความเห็นตอคณะกรรมการฯ วากรณีท่ยี ื่นคำรองเขามานั้น สมควรไดรับการพิจารณาวินิจฉัยตอไปตาม
อำนาจของคณะกรรมการและเปนไปตามระเบียบหรือไม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับคำรองจากหัวหนาหนวยบริการ
แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการฯ ภยใน 15 วัน เพื่อดำเนินการตอไป (หนังสือ ที่ สธ 0208.07/12566 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 มอบอำนาจใหผูอำนวยการกองงบริหารทรัพยากรบุคคล สป. รับคำรองฯ แทนปลัดฯ เพื่อสงให
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดตอไป)
4.7.2 ขอความรวมมือในการตอบแบบสำรวจสถานการณคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก http://forms.gle/fBGrd7Q4Zba6XH38 หรือ QR Code นี้ภายในวันที่ 11
ธันวาคม 2562

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 .../26
.../11

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 น.ส.นิรมล พงษไทย หัวหนากลุมงานทันตกรรม ขออนุมัติขยายคลินิกทันตกรรมที่
โรงพยาบาลหนองคาย 2 ดวย ทันตกรรม ไดรับงบประมาณสำหรับโตะทำฟนมา 1 ยูนิต และจะทดแทนยูนิตทำฟนเดิม
ซึ่งยูนิตเดิมยังสามารถใชการได จึงขอนำไปใชที่โรงพยาบาล2 จึงขออนุมัติขยายพื้นที่อีก 1 ยูนิต
ประธาน : นัด ENV Round ที่โรงพยาบาล 2 เพื่อสำรวจดูพื้นที่วาหนวยงานใดสามารถปรับเปลี่ยน โยกยายได
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 นางใจทิพย รุจนเวชช แจง ทางโรงพยาบาลหนองคายไดรวมกิจกรรม เพื่อเดินแบบกับจังหวัด
โรงพยาบาลไดจัดหาผูที่เดินแบบ จำนวน 4 คู
ประธาน : ดวยโรงพยาบาลหนองคายจะมีบทบาทมากขึ้น จะไดทำการสื่อสาร ประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักมากขึ้น เพื่อ
ไมใหเปนการแบบภาระของผูเดินแบบ ทางโรงพยาบาลสนับสนุน คาสมัครของผูรว มเดินแบบ ทั้ง 4 คู คาโตะ จำนวน 1 โตะ
6.2 นายรังสรรค ไชยปญญา แจงเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
- แจงประชาสัมพันธ : หนวยงานพัสดุจะสำรวจครุภัณฑเพิ่มเติม ในแตละหนวยงาน
- การขอเสนอแฟมอนุมัตซิ ื้อ, ซอม, จาง ใหเสนอผานพัสดุไดเลย โดยไมตองผานกลุมงานบริหาร
ทั่วไป
ที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกวาง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเขมอชิรกุล อินทรวิเชียร)
ผูทานและตรวจรายงานการประชุม
(1)
(นายรังสรรค ไชยปญญา)
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
ผูตรวจรายงานการประชุม

