รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
เรื่อง

ประเด็นสาคัญ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
1. ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น -ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ประชุม
ประจาปี 2562
ระดับจังหวัด ประจาปี 2562
1.นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช
2.นางสุเนตรา สุภาแสน
3.นายรังสรรค์ ไชยปัญญา
4.นางประเยาว์ ใสสะอาด
2. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
- ผู้ได้รับคัดเลือกคนดีศรีหนองคาย ประจาปี
ที่ประชุม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี
2563
หนองคาย” ประจาปี 2563
1. ด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ นางรพิพรรณ โสภา
3. ผลการคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้ง เวทย์
ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล 2. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นายปวริศร์
(วิชาชีพเชี่ยวชาญ)
มังศรี
ประธาน -ข้าราชการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล ที่ประชุม
(วิชาชีพเชี่ยวชาญ)
- นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์
: ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ทั้ง 4
ท่าน ขอให้ทั้ง 4 ท่านมีกาลังใจจากการได้รับ
รางวัล และต่อยอดของการทางานต่อไป, รางวัล
เชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลประจาปี ของงาน
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ด้วยทั้ง 2 ท่าน มีผลงานที่
นอกจากการการรับผิดชอบหน้าที่ในโรงพยาบาล
และทาหน้าที่ให้กับสังคมด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้ดาเนินการ ที่ประชุม
1.1ประธาน : กล่าวขอบคุณ
ตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลหนองคาย
ยังมีวิกฤติด้านกาลังคน และทรัพยากร , ในวันที่
24 มีนาคม 2563
ได้มีการประชุม Conference เกี่ยวกับโควิด-19
สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหนองคาย
คือการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค, การ
ดาเนินงาน อสม., Social Distancing,

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

มาตรการวินิจฉัย…/2

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่
4/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-2ประเด็นสาคัญ
มาตรการวินิจฉัยดูแลและป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ซึ่งมีมาตรการ ดังนี้
- ลดจานวนผู้ป่วย
- การบูรณาการเตียงผู้ป่วย
- ห้องแยกโรค
- โรงพยาบาลสนาม
- Hospitel
- แนวทางการรักษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มาตรการการสารองเวชภัณฑ์
- การสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
- การชดเชย จาก สปสช.
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2563

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน - จุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โค- จุดคัดกรอง
โรนา 2019 (Covid-19)
- ตรวจรักษา/ให้การพยาบาล/ดูแลผู้ป่วย

ที่ประชุม รับทราบ

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) หรือผู้ป่วยยืนยันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
- หอผู้ป่วยติดเชื้อ(Cohort ward) (หอผู้ป่วยพิเศษ 60
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4)

อัตราค่าตอบแทน…/3

-3อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- จุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
- จุดคัดกรอง
- ตรวจรักษา/ให้การพยาบาล/ดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) หรือผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
- หอผู้ป่วยติดเชื้อ(Cohort ward) (หอผู้ป่วยพิเศษ 60 ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4)
ตาแหน่ง

ในเวลาราชการ(ผลัด/8ชม.)

นอกเวลาราชการ(ผลัด/8ชม.)

- แพทย์

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,500 บาท

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,500 บาทค่าตอบแทนนอกเวลา 2,200 บาท
หรือ 2 เท่าจากอัตราค่าตอบแทนราย
หัตถการตามบัญชีแนบท้าย ฉ.5

- เภสัชกร

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา 1,440 บาท

- พยาบาลวิชาชีพ
- นักรังสี
- นักเทคนิคการแพทย์
- นวก.สาธารณสุข
- สายงานที่เริ่มต้นวุฒิ ป.ตรี

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา 1,200 บาท

- พยาบาลเทคนิค
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานเทคนิค
- จนท.สายงานที่เริ่มต้นวุฒิ ปวส.

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา 960 บาท

- ผู้ช่วยพยาบาล
- จนท.สายงานที่เริ่มต้นวุฒิ ปวช.

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา 720 บาท

- เจ้าหน้าที่อื่นๆ

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท

- ค่าตอบแทนความเสี่ยง 1,000 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา 600 บาท

กรณีปฏิบัติงานไม่เต็มผลัด ให้ลดลงตามสัดส่วน เศษชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งให้ปัดเป็น 1 ชั่วโมง

4.1.2 การจ่ายค่าตอบแทน (เงิน P4P)…/4

-4เรื่อง
4.1.2 การจ่ายค่าตอบแทน
(เงิน P4P)

ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
- ขณะนี้ดาเนินการทาเรื่องเบิกแล้ว 5 เดือน อยู่ ที่ประชุม รับทราบ
ระหว่างการลงนามอนุมัติโดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และได้หารือไปที่
กระทรวงสาธารณสุข, ค่าตอบแทน (P4P) งวด
ต่อไป เนื่องด้วยบางหน่วยงานได้ลดงานลง
เพราะโควิด-19 ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ ให้
ขับเคลื่อนในส่วนของโควิด-19 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน การบริหาร การบริการ
และคุณภาพ จากมติที่ประชุมที่หารือกับ
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะใช้เงิน P4P ใน
การขับเคลื่อนเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ผู้รับผิดชอบ

4.2 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์
- การติดตั้งเครื่องตรวจ Thermal Camera 2 จุด ที่ประชุม รับทราบ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้าน
1. จุดคัดกรอง OPD (ชุดใหญ่) เริ่มใช้งาน
สารสนเทศ แจ้งเรื่อง การ
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
2. จุดคัดกรอง ER (ชุดเล็ก) รออุปกรณ์จาก
สารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย บริษัท
- การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ คลินิก ARI
ผ่านตู้ Kiosk
1. เปิด Visit อัตโนมัติ ผ่านตู้ Kiosk
2. จุดซักประวัติ เว้นระยะห่างกับผู้ป่วย
- แนวทางการใช้ระบบสื่อสารผู้ป่วยห้องแยกโรค

-การดาเนินงานด้านอื่นๆ)…/5

-5- การดาเนินงานด้านอื่นๆ
แผนงาน

การดาเนินงาน

ระยะเวลา

แผนการเปลี่ยน/ทดแทน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เตรียมครุภัณฑ์คอมฯ+UPS
- แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดหา
ทราบก่อน 1-2 สัปดาห์
- ดาเนินการตามแผนการ
จัดสรร

-1-30 เม.ย.2563
-หลังจากจัดเตรียม
ครุภัณฑ์
พ.ค.-มิ.ย. 2563

- คอมฯ อยู่ระหว่างจัดส่ง
- พิจารณา ตาม Workload
การใช้งาน
- ตามแผนการจัดสรร

โครงการเปลี่ยนโปรแกรม
JHCIS เป็น HOSXp
PUC รพ.สต. ของ อ.
เมือง

-จัดทาโครงการ
- วิทยากร+ผู้เข้าร่วม 45-48
คน
- ใช้งบประมาณ ตามแผนเงิน
บารุง ไอที

- เม.ย.63- มิ.ย.
2563

-เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนา
ระบบข้อมูล CUP เมือง ควร
ดาเนินการต่อ โดยเลื่อนจัด
ประชุม จาก 25-29 เม.ย.
2563 เป็น 23-27 พ.ค.
2563

ติดตามระบบ
Smart Hospital

- ประชุมด่านหน้า
- ออกแบบระบบ จัดหา
อุปกรณ์ ติดตั้ง ห้องตรวจ 2627

10 มี.ค.2563
- เม.ย.-พ.ค.2563

-สรุปแนวทาง ออกแบบระบบ
- สถานการณ์ Covid-19 ทา
ให้การดาเนินงานล่าช้า

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2563

-จัดทาโครงการตามระเบียบ
พัสดุ
-แบ่งออกเป็น 2 โครงการ
1.ทดแทนตามปี 2.เพิ่มเติม
ของตึก 10 ชั้น

-เม.ย. 2563 - ต.ค. -อนุมัติโครงการ 30 วัน
2563
-กาหนดสเปค+จัดซื้อตาม
ระเบียบพัสดุ 90 วัน
-ตรวจรับ +เตรียมจ่าย 45 วัน

เรื่อง

ประเด็นสาคัญ
- สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร

หมายเหตุ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

- https://www2.nkh.go.th/nkh
- รายงานสถานการณ์ Covid-19
- รายงานสถานการณ์ PM 2.5
- รายงานสถานการณ์ ผ่านทาง เพจ เฟสบุ๊ค
โรงพยาบาลหนองคาย
- โทรศัพท์ เบื้องต้นไม่สามารถโอนสายได้
โทรไม่ติด เสนอให้ใช้ระบบ VDO Cloud PBX ใช้
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องละประมาณ
1,500 บาท
-ซึ่งถูกกว่าระบบเดิม …/6

เรื่อง

-6ประเด็นสาคัญ
ซึ่งถูกกว่าระบบเดิม ระบบใหม่ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับ
บริษัท TOT

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

4.3 นายธงชัย นาคมนต์ ผูช้ ่วย
ผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร
แจ้งเรื่องความก้าวหน้า QM&RM
- การติดตามความก้าวหน้างาน
พัฒนาคุณภาพ
4.3.1 ประกาศสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) เรื่องขอเลื่อนการจัด
ประชุมวิชาการประจาปี HA
National Forum ครั้งที่ 21
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม
2563

-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด ที่ประชุม รับทราบ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ทาง
สถาบั น รั บ รองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) จึ ง ขอประกาศเลื่ อ นการจั ด ประชุ ม
วิชาการประจาปี HA National Forum ครั้งที่ 21
- การส่งเอกสารให้แก่ สรพ. ต้องส่งในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเดิม สรพ. PLAN ลงเยี่ยม
สารวจสถานพยาบาล เพื่อประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลในเดือน มิถุนายน 2563
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-19 รัฐบาลมีนโยบายดาเนินการ
มาตรการป้องกัน”ลดโอกาสการแพร่ระบาดของ
โรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง” โดยปิด
พื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น สถาบัน
คานึงถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล
และปลอดภัยของผู้เยี่ยมสารวจ จึงขอประกาศงด
การเยี่ยมสารวจสถานพยาบาล ที่จัดเยี่ยมตั้งแต่
23 มีนาคม 2563-30 เมษายน 2563 จนกว่า
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

4.3.2 ประกาศ สรพ. “เกณฑ์การ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล”
เพิ่มเติม เรื่อง มาตรฐานสาคัญ
จาเป็นต่อความปลอดภัย

-ประกาศ สรพ. “เกณฑ์การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล” เพิ่มเติม เรื่อง มาตรฐานสาคัญ
จาเป็นต่อความปลอดภัย

ที่ประชุม รับทราบ

1. การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ
2.การติดเชื้อที่สาคัญในสถานพยาบาลตามบริบท
ขององค์กรในกลุ่ม
1) Surgical Site Infection (SSI)

2) Ventilator …/7

เรื่อง

-7ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
2) Ventilator - Associated Pneumonia
(VAP)
3) Catheter - Associated Urinary Tract
Infection (CAUTI)
4) Central - Line Associated Bloodstream
Infection (CLABSI)
3. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
4. การเกิด Medication Error และ Adverse
Drug Event
5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6. การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
7. ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค
8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/
พยาธิวิทยา/คลาดเคลื่อน
9. การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน
(ใช้ประกอบการพิจารณาและอนุมัติการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 3)
- สถานพยาบาลต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความไม่
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ตามมาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อ
ความปลอดภัยที่กาหนด
2. แสดงจานวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
3. กรณีเกิดอุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบถึงตัว
ผู้ป่วย (ความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป) ให้
สถานพยาบาลทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุรากของ
ปัญหา
4. จัดทาแผนควบคุมป้องกันความเสี่ยงและมี
ผลการดาเนินงานตามแผนแสดงแก่ ผู้เยี่ยมสารวจ
- มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย
1. การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ
2. การติดเชื้อที่สาคัญในสถานพยาบาลตามบริบท
ขององค์กรในกลุ่ม
1) Surgical Site Infection (SSI)
2) Ventilator - Associated Pneumonia
(VAP)
3) Catheter - Associated Urinary Tract
Infection (CAUTI)
4) Central - Line Associated
Bloodstream Infection (CLABSI)

ผู้รับผิดชอบ

3. บุคลากรติดเชื้อ…/8

เรื่อง

-8ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
3. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
4. การเกิด Medication Error และ Adverse
Drug Event
5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6. การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
7. ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค
8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/
พยาธิวิทยา/คลาดเคลื่อน
9. การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน
- มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฯ
1. III-4.3 การดูแลเฉพาะ ข. การผ่าตัด (4)
2. II-4.2 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเฉพาะ (1)
3. II-4.2 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ข.การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเฉพาะ (3)
4. II-6.1 การกากับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน
ก.การกากับดูแลการจัดการด้านยา (3)
5. II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
6. III-1 การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ (8)
7. III-2 การประเมินผู้ป่วย
ค. การวินิจฉัยโรค (4)
8. II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิ
วิทยาคลินิก
ข. การให้บริการ (3)
II-7.3 พยาธิวิทยากายวิภาค และ II-7.5 บริการ
ตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
9. III-1 การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ (3)

ผู้รับผิดชอบ

4.4 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่อง
ลด
การแออัด
4.4.1 ผลการดาเนินงานลดแออัด - ผลการดาเนินงานลดแออัด ลดความเสี่ยง
ที่ประชุม รับทราบ
COVID-19 โดยให้รับยาร้านยา และ รพ.สต.ใกล้
บ้านในเดือน มีนาคม 2563
- ทั้งหมด 36 ราย : รพ.สต. 24 ราย
(66.7%) ร้านยา 12 ราย(33.3%)
- ร้านยา 12 ราย : UC 8 (66.7%) /
จ่ายตรง 3 (25.0%) / ปกส.1 (8.3%)
- กลุ่มโรค: ความดัน 5(41.7%) …/9

เรื่อง

4.4.2 การส่งยาทางไปรษณีย์

-9ประเด็นสาคัญ
- กลุ่มโรค : ความดัน 5(41.7%) / เบาหวาน
2(16.7%) / จิตเวช 2(16.7%) / ไขมัน
1(8.3%) / อื่น ๆ 2(16.7%)
- กรณีผู้ป่วยโทรมา : ให้ CRM รับเรื่องประสาน
พยาบาลประจาคลินิกประสานแพทย์
- กรณี ผู้ป่วยไม่ได้โทรมาให้ แพทย์แต่ละคลินิก
พิจารณาเองตามความเหมาะสม
- ฝากโน๊ตในใบสั่งยาด้วยว่า “ส่งไปรษณีย์”
- เภสัชจัดยาส่งให้ CRM บรรจุกล่องรอไปรษณีย์
มารับ
- ใช้ได้ทุกสิทธิ
- กรณี UC สปสช.สนับสนุนค่าส่งยาให้ไปรษณีย์
๕๐บาท รพ.๓๐บาท / ครั้ง / คน
เม.ย.-มิ.ย. 25๖๓

เรื่อง
ประเด็นสาคัญ
4.5 นางพรรณี สมัครคุณ หัวหน้า -รายละเอียดแสดงตามตาราง
กลุ่มงานการเงิน รายงานสถานการณ์
การเงินการคลัง

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

ประจาเดือนมีนาคม 2563

รายรับเงินบารุง …/10

-10รายรับเงินบารุง ปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

รายการ

แผนเงินบารุง

ต.ค. – มี.ค. 2563

%

เป้า

ปี 2562

ปี 2561

1

รายรับเงินสด

102,000,000.00 50,865,658.08 49.87 50.00 45,499,122.37

45,237,575.00

2

รายรับเบิกต้นสังกัด/
ข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
182,500,000.00 89,205,321.15 48.88 50.00 80,593,551.18

76,366,875.30

3

รายรับจากกองทุน/
ประกันสังคม

73,500,000.00

60,179,508.20 81.88 50.00 19,417,585.53

19,316,394.85

4

รายได้อื่นๆ

39,950,000.00

20,024,015.05 50.12 50.00 14,662,461.70

15,055,765.34

5

รายรับเงิน UC

287,276,000.00 173,087,336.89 60.25 50.00 157,414,904.46 166,364,462.16

รวมรายรับ

685,226,000.00 393,361,839.37 57.41 50.00 317,587,625.24 322,341,072.65

รายจ่ายเงินบารุง 2563
ลาดับ

รายการ

แผนเงินบารุง

ต.ค. – มี.ค. 2563

%

เป้า

ปี 2562

ปี 2561

1

งบบุคลากร

72,910,000.00

32,492,930.63 44.57 50.00 28,492,213.10

26,833,852.42

2

ค่าตอบแทน

103,895,000.00

55,578,264.35 53.49 50.00 48,280,446.62

43,624,070.01

3

ค่าใช้สอย

105,780,000.00

47,112,278.65 44.54 50.00 31,329,559.53

24,237,860.66

4

ค่าวัสดุ

325,400,000.00 148,900,346.22 45.76 50.00 147,983,724.09 115,350,668.24

5

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

27,950,000.00

14,188,490.00 50.76 50.00 18,410,730.00

5,743,342.00

6

ค่าสาธารณูปโภค

22,760,000.00

8,994,524.48

39.52 50.00

8,485,360.41

8,197,913.29

7

เงินสนับสนุน รพ.สต.

21,480,000.00

8,845,512.32

41.18 50.00 14,024,854.86

13,893,103.90

8

งบกลาง

35,000,000.00

0.00

รวมรายจ่าย

715,175,000.00 316,112,346.45 44.20 50.00 297,006,888.61 237,880,810.52

ต.ค. – มี.ค. 2563
ยอดยกมาจากปีก่อน

251,182,787.24

-

50.00

ปี 2562
159,010,283.18

-

-

ปี 2561
149,902,020.90
รวมรายรับ ต.ค.–ม.ค.2563…/11

-11รวมรายรับ ต.ค.–ม.ค.2563 393,361,839.37

317,587,625.24

322,341,072.65

รวมรายจ่าย ต.ค.–มี.ค.2563 316,112,346.65

297,006,888.61

237,880,810.52

รายรับสูง(ต่า)กว่ารายจ่าย

77,249,492.72

20,580,736.63

84,460,262.13

เงินบารุงคงเหลือ ยกไป

328,432,279.96

179,591,019.81

234,362,283.03

งบลงทุน

797,410.93

14,845,917.47

15,093,230.52

เงินบารุงคงเหลือสุทธิ

327,634,869.03

164,745,102.34

219,269,052.51

วัสดุคงคลัง

31,459,309.35

30,695,057.96

26,311,090.51

เจ้าหนี้

81,751,233.79

77,586,653.60

85,002,447.15

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน
ต.ค. - มี.ค. 2563

ปี 2562

ปี 2561

4.01
4.39
1.24

2.12
2.52
1.01

2.58
2.89
1.36

Quick Ratio ≥ 1
Cerrent Ratio ≥ 1.5
I/E Ratio
≥1
เรื่อง
4.6 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.6.1 รายงานค่า
สาธารณูปโภค

ประเด็นสาคัญ

-รายละเอียดแสดงตามตาราง

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุม รับทราบ

รายละเอียดค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
(16,150,000)
ปีงบประมาณ 2563
(16,150,000)

ม.ค. 2562

ก.พ. 2562

มี.ค. 2562

888,849.97 1,261,447.38 1,441,238.98
ม.ค. 2563

ก.พ. 2563

มี.ค. 2563

1,093,206.68 1,009,863.07 1,430,296.09

รวม

ร้อยละ

7,231,986.31

44.78

รวม

ร้อยละ

7,434,999.54

46.04

รายละเอียดค่าน้าประปา …/12

-12รายละเอียดค่าน้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563 โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
(3,325,000)
ปีงบประมาณ 2563
(3,325,000)

ม.ค. 2562

ก.พ. 2562

233,986.75

239,091.51

ม.ค. 2563

ก.พ. 2563

305,145.49

271,857.53

มี.ค. 2562

รวม

ร้อยละ

232,712.37 1,322,943.79
มี.ค. 2563

39.79

รวม

ร้อยละ

220,673.26 1,680,082.22

เรื่อง
ประเด็นสาคัญ
4.6.2 รายงานสถานการณ์ mask -รายละเอียดแสดงตามตาราง
- Mask ผ้า บริจาค

50.53

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผลิตโดยงานซักฟอก 220 ชิ้น
2. กลุ่มงานเวชกรรมสอนให้ อสม.ผลิต
3. นางกงเงิน วงษ์กิ่งแก้ว ผลิตให้ รพ.
4. Mask บริจาค 894 ชิ้น คงเหลือ 782 ชิ้น
- Face shield
- กลุ่มงานพัสดุผลิต 10,000 ชิ้น คงเหลือ
50 ชิ้น

สรุปรายการวัสดุการแพทย์ ในการป้องกันควบคุมโรค ของโรงพยาบาลหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563)

- คลินิก ARI …/13

เรื่อง
- คลินิก ARI (นาเสนอ
นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช)

-13ประเด็นสาคัญ
- ด้วยมีผู้จิตศรัทธาได้มอบ คลินิก ARI ให้กับ
โรงพยาบาล โดยค่าใช้จ่ายได้บริจาคร่วมกันหลาย
ๆ ฝ่าย คาดแล้วเสร็จ และติดตั้งภายในวันที่ 10
เมษายน 2563 บริเวณข้างในตู้คลินิกจะมี
เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งบริเวณเดิมหน้า ER
อาคารหลวงปู่ขาว

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
ที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

ARI

เรื่อง
4.6.3 โรงพยาบาลสนาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ
พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องแจ้งจากงานธนาคารเลือด

ประเด็นสาคัญ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
: เนื่องด้วยโรคโควิด-19 มีการระบาดหนัก และ ที่ประชุม รับทราบ
เป็นวงกว้าง จึงต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จาก
การลงพื้นที่เพื่อสารวจเตรียมโรงพยาบาลสนาม
ได้สถานที่ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย เพื่อทาเป็นโรงพยาบาลสนาม

ผู้รับผิดชอบ

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ
- การรับบริจาคโลหิต (ช่วง COVID-19)
บริจาคทดแทน (จากญาติ)
- หอผู้ป่วยคัดกรองเบื้องต้น (COVID-19 ลักษณะ
ทางสังคม ระยะทาง)
- ให้ญาติติดต่อ…/14

เรื่อง

ประธาน :
รองผู้อานวยการฯ ด้านแพทย์ :
สรุป

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

-14ประเด็นสาคัญ
- ให้ญาติติดต่อธนาคารเลือดโดยตรง
- การจัดสถานที่ กรณี มีผู้บริจาคโลหิตจานวน
มาก
รับบริจาคภายนอก
- หน่วยงานราชการ
- ประชาชนทั่วไป
- การจัดสถานที่ กรณี เข้ามาบริจาคใน
โรงพยาบาล
- ออกรับบริจาคนอกสถานที่
6.2 แนวทางการรับ Case COVID-19
- หาก Case PUI ตามที่แพทย์กาหนด
- สถานที่ Case ที่หนัก ด้วยศักยภาพการดูแล ICU
จะดูแลได้ดีกว่า ให้พยาบาล ICU ดูแลจุดนี้
- Case PUI จะอยู่ 60/2 รันเวรโดยพยาบาล ICU1,
ICU2
6.3 Case สีแดง ได้สอบถามไปที่ สพฉ. SCOT
ออกมาในกรณีที่คนไข้ PUI จานวนมาก และทีมของ
โรงพยาบาล ออกไม่ได้ ด้วยมีค่าใช้จ่ายสูง จึงระงับไว้
ก่อน
: ให้ประสานไปที่หน่วยกู้ภัย ว่า สพฉ. ให้มีการระงับ
ไว้ก่อน

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

- มอบ ER ประสาน
ทีป่ ระชุม รับทราบ

-โทร.1669 รับแจ้งเหตุ จะเป็นผู้วินิจฉัยตามเกณฑ์ที่ ที่ประชุม รับทราบ
SAT กาหนดไว้ให้ หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามไปที่
ทีม SAT ได้ , หากเป็น PUI ให้ ER ไปรับ หากไม่ใช่
จะเป็นทีม 1669 ไปรับเอง
- กระทรวงสาธารณสุข : ให้กรมธรรม์ชีวิต จัดสรรให้
โรงพยาบาลหนองคาย จานวน 471 คน
คณะกรรมการได้ประชุมทีม และอนุมัติใช้เงินบารุง
หมวดเงินประกันสังคม และ ให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานงานโควิด สามารถที่จะ
เบิกอาหารได้ แต่ต้องแจ้งยอดจานวนผู้ขึ้นเวรให้กับ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ด้วย

ผู้รับผิดชอบ

