รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้มาประชุม
1. นายสุรกิจ
2. นายพิสิฐ
3. นางมณีวรรณ
4. นายนฤพนธ์

ยศพล
อินทรวงษ์โชติ
ตั้งขจรศักดิ์
ยุทธเกษมสันต์

5. นางฤดีมน
6. น.ส.ภรณี
7. นายวุฒิศักดิ์
8. นางสุกัญญา
9. นายปิยะเดช
10. นายกฤษฎา
11. น.ส.จินตาหรา
12. นายฉัตรชัย
13. นายธงชัย
14. นางสุเนตรา
15. นายสาธิต
16. น.ส.สุนิดา
17. นางภิรดี
18. น.ส.ธิดา
19. น.ส.นิรมล
20. นายพิชิต
21. นายสุรพล
22. นายจารุวัฒน์
23. นางพรรณี
24. นายอภิสามารถ
25. นางกมลฐา
26. น.ส.วันรัฐ
27. นางกมลรัตน์
28. นางพรทิพย์
29. น.ส.พรรผณิต
30. นายรังสรรค์
31. น.ส.เพ็ญพรรณี
32. น.ส.เขมอชิร์กุล

สกุลคู
พรวัฒนา
อารีย์วัฒนานนท์
กราบไกรแก้ว
วลีพิทักษ์เดช
ศรีกุลวงศ์
มังคะละ
บุญประชารัตน์
นาคมนต์
สุภาแสน
พจน์จลองศิลป์
พรรณะ
บวรกิติวงศ์
เหล่าไพบูลย์
พงษ์ไทย
บุตรสิงห์
เอียตระกูลไพบูลย์
แจ้งวัง
สมัครคุณ
คล่องขยัน
เกยด่านกลาง
ตั้งกิจวานิชย์
สมานทรัพย์
จินดา
ชัยจันทร์
ไชยปัญญา
ใจกว้าง
อินทรวิเชียร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์
รองผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล
รองผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้างานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) …/2

-2ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายถนอม
2. นางใจทิพย์
3. น.ส.โมฬี
4. น.ส.มนฤดี
5. นางสุรางค์ทิพย์

เพ็ชรยิ้ม
รุจนเวชช์
นาคสาร
วงศ์จิตรัตน์
สวัสดิ์

รองผู้อานวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รองผู้อานวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางขวัญใจ

เกษร

2. นางวรนุช
3. นางกมลพร
4. นางชุลีพร
5. น.ส.สมจิตร
6. นางสมร
7. นายสมศักดิ์
8. นางอิฎฐิวรรณ
9. นางวราภรณ์
10. นางกฤษณา
11. นางเยาวเรศ
12. นางนุสรา

เกลี้ยงพิบูลย์
จันทร์หล่น
สิงห์ประเสริฐ
สกุลคู
ปัญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร์
พิมพ์ศักดิ์
ปู่วัง
สารบรรณ
ตันฑเกษม
มหิศนันท์

13. นางสมนา
14. นางณิชา
15. นางกัญญัณณัฎฐ์
16. นางปิยจิตร
17. นางปริณดา
18. น.ส.กชพรรณ
19. นางสุรีพร
20. นางเพียงไพฑูรย์
21. นางลายอง
22. น.ส.เอมอร
23. น.ส.ประไพนิล
24. นางชมนาด
25. นางดวงเดือน
26. นางรพิพรรณ
27. นางช่อเพชร
28. นางโสภิฎา
29. นางชนพิชา
30. นายผาลี
31. น.ส.ทิพวรรณ

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ์
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ์
ไตรยะวงศ์
พิลางาม
คาตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แก้วด้วง
วิจิตรานนท์
เฆ้พวง
โสภาเวทย์
ตันกิจเจริญ
ผันผิน
พินยา
พรมโคตร
เตนากุล

ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา
หัวหน้างานไตเทียม
หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี
หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 4
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)
หัวหน้างานธนาคารเลือด
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
หัวหน้างานกายภาพบาบัด
หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
32. นายวรรณกร …/3

-332. นายวรรณกร
33. น.ส.อัญชลี
วัยรุ่น
34. น.ส.ศิวิไลซ์
35. น.ส.สิริลักษณ์
36. นางธนานันต์
37. นายศุภากร
38. นายฐิติศักดิ์
39. น.ส.เสาวลักษณ์
40. นางสาเนียง
41. นางเชมมิภา
42. น.ส.พรสุรีย์
43. นายวุฒิพงศ์
44. นางพนิดา
45. น.ส.จุฑาภัทร
46. นายพนัส
47. น.ส.ปรานต์ศศิ

เดชนรสิงห์
บุญวัฒนะ

หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และ

ศรีวิเศษ
บุญประกอบ
อาสนานิ
แสนทาพล
ตันนารัตน์
สัจจา
จันทร์รัตน์
โพธิ์ศรี
ดอนเกิด
ภูดวงจันทร์
พันธุรัตน์
วีระวัฒนา
ทับจันทร์
อินทรวิเชียร

หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ชั้น 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ
(แทน) หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ
หน่วยงานกุมารเวชกรรม 2
องค์กรแพทย์
องค์กรแพทย์
ช่างเทคนิค
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
- แนะนาเจ้าหน้าที่ใหม่
- นายจุติพงศ์ ภูดวงจันทร์ ครูจ้างสอนเด็กเจ็บป่วย ในโครงการศูนย์การเรียนเด็กจากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติงานที่หน่วยงานกุมารเวชกรรม 2 เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประธาน : ยินดีต้อนรับนายจุติพงศ์ ภูดวงจันทร์ ที่มาช่วยโรงพยาบาลหนองคายในการดูแลการศึกษาเด็กที่เจ็บป่วย
ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมระบบการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ควรมีการทบทวนครึ่งปีแรก และปรับปรุงกระบวนการในสิ้นปี
หลัง เนื่องจาก
1) ได้ มี ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ งได้ ป ระกาศขยายสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่
1 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้มี
ข้อห้าม ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 22.00 น.-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ข้อ
ที่ 5 ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่จาเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อผู้
มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ และมาตรการผ่อนคลาย
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มีการสั่งการแบบเร่งด่วนให้มีการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2563 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระ
ปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยข้อกาหนดที่ออกโดยจังหวัดโดยอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย …/4

-4จังหวัดหนองคาย ขอให้ส่งเข้าส่วนกลาง เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง เนื่องจาก
การกาหนดข้อบังคับต่าง ๆ ส่งผลกระทบหลายอย่าง ช่วงเวลานี้ประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลาเนา
3) จังหวัดหนองคาย มีผู้ยื่นความจานงกลับภูมิล าเนา 20,000 คน นักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดภูเก็ต ส่งข้อมูลมาให้ จังหวัดจานวน 70 คน ซึ่งจะเดินทางมาในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 กลุ่มแรกมี
ความเสี่ยงสูง กลุ่ มที่สองความเสี ยงต่า หากความเสี่ยงต่าจะนาข้อมูลส่ ง สสจ. หากความเสี่ยงสูง จะถูกกักตัวที่
ภาคเอกชนได้เอื้อเฟื้อโรงแรมให้กักตัว
4) โรงพยาบาลหนองคายได้ดาเนินตามกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การลดปริมาณคนไข้, ตั้ง
ARI Clinic, กลุ่มบุคลากรเฝ้าระวังโรค ให้ดาเนินการตามที่ รพ.ได้กาหนดไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ให้สามารถที่จะสู้กับโรคระบาดได้ นอกจากนั้นได้มีการดูแลผู้ป่วย PUI มีการ Admit ที่ Ward ทุกวัน
5) จังหวัดหนองคายได้ปลอดคนไข้ Covid-19 1 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ควรประมาท เนื่องจาก
สถานการณ์ของประเทศมีจานวนลดน้ อยลง แต่บางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ ในฐานะที่โรงพยาบาลเป็นหน่วย
บริการด้านสาธารณสุข ต้องมีการเตรียมความอยู่เสมอ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 5/2563
1. Hospitel, โรงพยาบาลสนาม, เวชภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์, ระบบรายงาน (นายนฤพนธ์
ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ)
1.1 Work plan of COVID-19 care Nongkhai hospital
วัตถุประสงค์ 1. จัดระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยติดเชื้อ
2. จัดระบบดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยติดเชื้อ
1) จัดตั้งคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(ARI Clinic)
- จัดให้มีห้องตรวจโรคแยกกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจและ ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID-19
ผู้รับผิดชอบ: รพ.หนองคาย
รายละเอียด: สถานที่
- ห้องตรวจชั่วคราว หน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลหนองคาย ARI Clinic: 08.00-21.00 น. ER: 21.00-08.00 น.
บุคลากร
- แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ การเงิน ทีมระบาด
วัสดุ
- PPE, ยา,
อุปกรณ์
- air sterilizer :Plasma cluster
- negative pressure unit at ER
- ปรอทวัดไข้, เครื่องวัดความดัน
- ตู้เก็บ Swab (mass screening)
งบประมาณ - งบโรงพยาบาล
2) หอผู้ป่วยเฉพาะโรค (Cohort Ward)
เพื่อใช้เป็นพื้นที่สังเกตอาการและรักษา ผู้ป่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจและ ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID-19
ผู้รับผิดชอบ: รพ.หนองคาย
รายละเอียด: สถานที่ …/5

-5รายละเอียด: สถานที่ ตึก 60 เตียง ชั้น 1,2,3,4 ชั้น 1 – ห้องความ
ดันลบ 4 ห้อง ห้องเดี่ยวที่มี anteroom 6 ห้อง ชั้น 4 -ห้องเดี่ยวที่มี anteroom 4 ห้อง
บุคลากร แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ซักฟอก กาจัดขยะ
วัสดุอุปกรณ์ - PPE, ปรอทวัดไข้, เครื่องวัดความดัน
- ระบบสื่อสารเสียงและภาพผ่านสายและ
กล้องวงจรปิด , smart phone
งบประมาณ - งบโรงพยาบาล
3) ห้องแยกสังเกตอาการ (Hospitel โรงแรมอัศวรรณ)
- รับผู้ป่วย COVID-19 ที่รับการรักษาหลัง 14 วัน จาหน่ายจาก
โรงพยาบาล (วันที่ 15-30 นับจากวันที่มีอาการ)
-รับเจ้าหน้าที่ -สัมผัสผู้ป่วย COVID สัมผัสผู้ป่วย PUI
ผู้รับผิดชอบ: รพ.หนองคายและโรงแรมอัศวรรณ
รายละเอียด: สถานที่ โรงแรมอัศวรรณ ชั้นที่ 4 จานวน 26 ห้อง
(สาหรับ HQ pt.COVID-19) ชั้นที่ 5 จานวน 26 ห้อง (สาหรับเจ้าหน้าที่) รวมทั้งสิ้น 52 ห้อง
บุคลากร พนักงานโรงแรมอัศวรรณ
อุปกรณ์ - PPE, น้ายาทาความสะอาด,
- ปรอทวัดไข้
- เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อในห้อง
- ระบบสนับสนุน 1) ระบบการสื่อสาร Internet High Speed/ระบบกล้อง
CCTV Internet High Speed (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุน)
2) ระบบความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24
hr. (จังหวัดสนับสนุน)
3) อาหารและน้าดื่มสาหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (จังหวัด
สนับสนุน)
งบประมาณ
งบโรงพยาบาลและขอรับการสนับสนุน
4) โรงพยาบาลสนาม (Field hospital)
จัดตั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 กรณีที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ
COVID-19 ใน รพ.หนองคาย รายที่ 16 เป็นต้นไป
ผู้รับผิดชอบ: รพ.หนองคาย
รายละเอียด: สถานที่ 1) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
(ข้างที่ว่าการอาเภอเมืองหนองคาย) จานวน 24 เตียง
2) โรงพละศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย จานวน 24 เตียง (สารอง) (อบจ.สนันสนุน)
บุคลากร แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จากรพ.หนองคาย
และจากรพ.ชุมชน (ขอรับการสนับสนุน)
อุปกรณ์ - PPE, ปรอทวัดไข้, เครื่องวัดความดัน, monitor 4
parameters
- negative pressure cabinet 1 ชุด (อบจ.สนันสนุน)
- เตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน
- ถังออกซิเจน
-Smart phone …/6

-6- Smart phone
ระบบสนับสนุน 1) ระบบการสื่อสาร Internet High Speed/ระบบ
กล้อง CCTV (Internet High Speed (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนันสนุน)
2) ระบบความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 24 hr. (จังหวัดสนันสนุน)
3) อาหารและน้าดื่มสาหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (จัง
หวัดสนันสนุน)
งบประมาณ งบโรงพยาบาลและขอรับการสนับสนุน
แผนดาเนินการโรงพยาบาลสนาม (Field hospital) สาหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดหนองคาย
กระบวนงาน (Flow of Service)โรงพยาบาลสนาม (Field hospital)

ระบบรายงาน เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรและติดตามข้อมูลผู้ป่วย
โปรแกรมกระทรวงฯ COVID-19
1.1 รายงานเตียง COVID:พรส.(Case Mamagement) (โดย กบรส.)
1.2 รายงานผู้ป่วยรายวัน:พรส. (Case Mamagement)
โปรแกรมกระทรวงฯ (EOC เดิม)
1) ระบบโรงพยาบาลประเทศไทย (รองรับ COVID) 1.1 บันทึกผู้ป่วยใหม่ :
หอผู้ป่วย 60/1,60/4
1.2 ตั้งค่าเตียง:พรส.(Case Management)
1.3 ตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจ:ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์

2) ระบบบริหารทรัพยากร …/7

-72) ระบบบริหารทรัพยากร
2.1 รายการคงคลัง (ยา) : เภสัชกร
2.2 บันทึกเวชภัณฑ์คงคลัง (วัสดุ/อุปกรณ์) : เภสัชกร/พัสดุ
โปรแกรมเขตสุขภาพที่ 8 (R8-EOC)
บันทึกข้อมูล 1. นาเข้าข้อมูลกลุ่มเสี่ยง:ทีม SRRT เวชกรรมสังคม
2. ข้อมูล Novel 2 : หอผู้ป่วย 60/1,60/4
3. ข้อมูลเตียง COVID : พรส. (Case Management)
4. ข้อมูลเครื่องช่วยหายใจ : ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์
5. ข้อมูลโรงพยาบาลสนาม : พรส. (Case Management)
ระบบสนับสนุน
รายการยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19
- Chloroquine 250 mg (tap) Hydroxychloroquine
200 mg (tap)
- Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg
(tap),Lopinavir/Ritonavir 80/20 mg (syr 60 ml)
- Darunavir 600 mg (tap)/Ritonavir 100 mg (tap)
- Favipiravir 200 mg (tap) สารองยาที่ โรงพยาบาล.
หนองคาย 80 tabs
- Azithromycin 250 mg (tap)
รายการวัสดุ
- Surgical mask, N95
สรุปรายการวัสดุการแพทย์ ในการป้องกันควบคุมโรค ของโรงพยาบาลหนองคาย
ลาดับ รายการ
ARI
PUI
Covid
หมวกคลุมผม
1 ชนิดใช้แล้วทิ้ง

หน่วย wk1
นับ ราย จานวน
เบิก
0
6
0
ชิ้น

1,000

wk2
ราย จานวน
เบิก
0
4
0

wk3
ราย จานวน
เบิก
0
5
0

wk4
ราย จานวน
เบิก
0
14
0

1,000

1,900

2,000

กระบังหน้าเลนส์
2 ใส (Face shield) ชิ้น
3
4
5

6

แว่นครอบตาแบบ
ใส (Goggles)
หน้ากาก N95
เกรด A
หน้ากาก N95
เกรด B
หน้ากากอนามัย
ชนิดใช้แล้วทิ้ง
(Surgical mask)

พลาสติกหุ้ม
7 รองเท้า (Shoes

ชิ้น
ชิ้น

50
140

74

165

ชิ้น

ชิ้น
คู่

4,550

4,300

6,500

7,600

wk5
wk6
ราย จานวน ราย
เบิก
250
145
9
15
1
0
3,850

wk7
จานวน ราย จานวน
เบิก
เบิก
93
10
0
5,000

wk8
ราย จานวน
เบิก
65
7
0

1,100

1,345

496

953

915

245

71

60

252

114

354

197

169

40

163

148

120

236

7,657
366

8850

6,663

8,330

155

100

Cover) …/8

-8Cover)
ถุงสวมขา (Leg
8 cover)

คู่

เสื้อกาวน์ชนิดกัน
9 น้า
ชุด
ชุดหมีป้องกัน
ร่างกาย (Cover
10 all)
ชุด
พลาสติกกาวน์กัน
น้าครึ่งตัวใช้แล้ว
11 ทิ้ง (apron)
ชิ้น
พลาสติกหุ้มคอ
12 (Hood cover)

ชิ้น

75

190

320

143

155

40

103

125

100
100

341
90

520

130

112

1
13

100
340

160

ระบบสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ : RT-PCR ส่งตรวจศูนย์วิทย์อุดร ตามรอบการ
ตรวจ
- จัดหาเครื่องตรวจ PCR ในวงเงิน 3.5 ล้านบาท (molecular diagnostic)
- เครื่องแยกสกัด
- เครื่องขยายปริมาณและตรวจหาเชื้อ
- ห้องตรวจที่มีระบบไหลเวียนของอากาศ ตู้ปลอดเชื้อ(biosafty cabinet)
- ราคาน้ายา
- ความคุ้มค่าในการใช้งานของเครื่อง
CPG covid-19 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้
กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลาบาก และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป
และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ไม่ได้กลิ่น anosmia
- ไม่รู้รส aguesia
คาแนะนาในการส่งต่อผู้ป่วย COVID-19
- หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าที่โรงพยาบาลต้นทางจะดูแลได้ ควรส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ศักยภาพสูงกว่า
- โรงพยาบาลต้นทาง ควรประสานการส่งต่อผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก
- พิจารณาจาก
- SpO2 ที่ room air <95%
- Rapid progressive pneumonia ใน 48 ชั่วโมง หลังรับรักษา

ระดับโรงพยาบาล…/9

-9ระดับโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วย
ผู้ป่วย COVID-19
โรงพยาบาล

อาการดีขึ้น

1) Confirmed case ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic)

โรงพยาบาลทุกระดับ

โรงพยาบาล/hospitel

2) Confirmed case with mild symptoms
และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วม
สาคัญ

โรงพยาบาลระดับ
F1, M1, M2, S, A

โรงพยาบาล/hospitel

3) Confirmed case with mild symptoms และ
ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสาคัญ

โรงพยาบาลระดับ
M1, S, A, A+

อยู่โรงพยาบาล
จนจาหน่าย

4) Confirmed case with pneumonia หรือมี SpO2
ที่ room air น้อยกว่า 95%

โรงพยาบาลระดับ
M1, S, A, A+

อยู่โรงพยาบาล
จนจาหน่าย

การจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล กรณี mild case
1) พักในโรงพยาบาล 2-7 วัน หรือนานกว่าขึ้นกับอาการและความรุนแรงของโรค
2) เกณฑ์การพิจารณาจาหน่ายผู้ป่วย
a) ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดไม่แย่ลง
b) อุณหภูมิไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง
c) Respiratory rate ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที
d) SpO2 at room air 95% ขึ้นไป ขณะพัก
3) ย้ายไปหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 หรือโรงพยาบาลที่รัฐจัดให้
(designated hospital/hospitel) จนครบ 14 วัน หากสภาพแวดล้อมของบ้านหรือที่พักอาศัยไม่เอื้ออานวยต่อ
การแยกตัวจากผู้อื่น อาจจะให้พักใน designated hospital/hospitel จนครบ 30 วันนับจากเริ่มป่วย เมื่อกลับ
บ้านแล้วให้ปฏิบัติตาม คาแนะนาการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้านข้างท้ายเอกสารนี้
4) เมื่ออาการดีขึ้น แพทย์จาหน่ายผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องทา swab ซ้า
5) หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว หากมีอาการให้พิจารณาตรวจหา
สาเหตุ และให้การรักษาตามความเหมาะสม
การจาหน่ายจาก hospital
1) ผู้ป่วยพักใน designated hospital/hospitel จนครบ 14 หรือ 30 วัน นับ
จากวันเริ่มป่วย ตามความเหมาะสม
2) ถ้าให้พักใน designated hospital/hospitel 14 วันแล้วให้กลับให้
พักฟื้นที่บ้าน จนครบ 30 วันโดยนับจากวันเริ่มป่วย ระหว่างนี้ให้ปฏิบัติตนตามคาแนะนาเมื่อกลับบ้าน (home
isolation)
3) แนะนาให้สวมหน้ากากอนามัย และระมัดระวังสุขอนามัย
4) ออกจาก hospitel ได้ โดยไม่ต้องทา swab ซ้าก่อนจาหน่าย
5) หลังจากออกจาก designated hospital/hospitel แล้ว ไม่
จาเป็นต้องทา swab ซ้า ถ้าไม่มีอาการ หากมีอาการให้พิจารณาตรวจหาสาเหตุอื่นๆ และพิจารณาให้การรักษาตาม
ความเหมาะสม
ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนมากมีอาการไม่รุนแรงอาจอยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้นๆ แล้วไปพัก
ฟื้นต่อที่สถานพักฟื้น ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะค่อยๆดีขึ้นจนหายสนิท แต่ในช่วงปลายสัปดาห์แรก ผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการ…/10

-10อาจมีอาการมากขึ้นได้ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือ อาการดีขึ้นแล้วนั้น อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
ที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ในน้ามูก น้าลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน อาจจะนานถึง 50 วัน แต่มีการศึกษาพบเชื้อ
ที่มีชีวิตอยู่เพียงประมาณ 8 วัน ดังนั้นสารพันธุกรรมที่ตรวจพบ อาจเป็นเพียงซากพันธุกรรมที่หลงเหลือที่ร่างกายยัง
กาจัดไม่หมด นอกจากนี้การตรวจพบสารพันธุกรรมได้หรือไม่ได้ ยังอยู่ที่คุณภาพของตัวอย่างที่เก็บด้วย
ดังนั้นในแนวทางเวชปฏิบัติฯ COVID-19 นี้ จะระบุว่าไม่ต้องทา swab
ก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล เพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการรักษา และการพบเชื้อมิได้หมายความ
ว่าจะสามารถแพร่เชื้อต่อได้ ทั้งนี้แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลัก และคาดว่าหากให้การรักษาผู้ป่วยไว้
ในสถานพยาบาลประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มป่วย และให้กลับไปพักที่สถานพักฟื้นที่เหมาะสม จนครบ 30 วัน
นับจากเริ่มป่วยแล้ว เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้น สามารถสร้างภูมิต้านทานได้เต็มที่จะมีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อ สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเหมือนประชาชนทั่วไป
ปัญหา/อุปสรรค
- ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
- การจัดหาวัสดุป้องกันการติดเชื้อ
- การสื่อสารกับชุมชน
- ระยะเวลาของการระบาด กับการจัดการ
- งบประมาณ
ที่ประชุม รับทราบ
2. สรุปการรับบริจาคต่าง ๆ รวมถึงการบริจาคเพื่อสู้โควิด (นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อานวยการฯ
ด้านการคลัง)
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลหนองคาย ยอดเงินบัญชีรับเงินบริจาคของโรงพยาบาล
หนองคาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีจานวน 25,015,800.94 บาท
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลหนองคาย
1) รายจ่ายบัญชีเงินบริจาค(รอจ่าย) ณ 30 เมษายน 2563
1. เครื่องวัดโลหิต จานวน 3 เครื่อง
4,500 บาท
2. เตียงไฟฟ้า
100,000 บาท
3. เตียงไฟฟ้า
130,000 บาท
4. ห้องตรวจ ชั้น 1 (อาคาร 10 ชั้น) 355,555 บาท
5. ห้องพิเศษ - 2 ห้อง (ห้องสูท) 1,000,000 บาท
- 10 ห้อง (VIP)
3,355,000 บาท
6. เครื่องฟอกไต
1,185,700 บาท
7. เครื่อง X-RAY (กิมก่าย)
1,700,000 บาท
8. ครุภัณฑ์ (PEA บริจาค)
10,000,000 บาท
- สรุปเหลือเงินในบัญชีเงินบริจาค (สามารถใช้ได้) ณ 30 เมษายน 2563
25,015,800.94 - 17,830,755 = 7,185,045.94
ที่ประชุม รับทราบ

3. รายงานการจัดซื้อ …/11

-113. รายงานการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 (นางฤดีมน สกุลคู)
สรุปรายการครุภัณฑ์,วัสดุ ทั่วไป
รายการครุภัณฑ์
รวมเงิน
ครุภัณฑ์สานักงาน

171,720.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

27,800.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

30,240.00

รวม

229,760.00

รายการวัสดุ

รวมเงิน

วัสดุสานักงาน

102,380.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

263,074.00
รวม

ลาดับ

365,454.00

สรุปรายการครุภัณฑ์การแพทย์ ในการป้องกันควบคุมโรค
รายการ
จานวน (หน่วยนับ) จานวนเงิน (บาท)

หน่วยเบิก

1

กล้องวงจรปิดตรวจจับความร้อน

1

ชุด

2

เครื่องกาจัดเชื้อโรคในอากาศ

2

เครือ่ ง

300,000 ศูนย์เครื่องมือแพทย์

3

กล้องเทอร์โมสแกน (กล้องจับ
อุณหภูมิชนิดถือฯ)

ชุด

180,000 ศูนย์เครื่องมือแพทย์

1

รวม
ลาดับ

รายการ

1

หมวกคลุมผม ชนิดใช้แล้วทิ้ง

2

350,000 ผู้ป่วยนอก

830,000
สรุปรายการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป
จานวน (หน่วย
จานวนเงิน
นับ)
(บาท)

หน่วยเบิก

25,000

ชิ้น

25,000 หน่วยงานและหอผู้ป่วยต่างๆ

กระบังหน้าเลนส์ใส (Face shield)

130

ชิน้

90,500 องค์กรแพทย์ LAB,ER,OPD

3

แว่นครอบตาแบบใส (Goggles)

644

ชิน้

105,640 หน่วยงานและหอผู้ป่วยต่างๆ

4

หน้ากาก N95 (เกรดA)

600

ชิน้

12,519 พิเศษ60 เตียง /ชั้น1,ตึก
แยกโรค ชั้น4

5

หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้ง
(Surgical mask)

92,700

ชิ้น

189,425 หน่วยงานและหอผู้ป่วยต่างๆ

6

พลาสติกหุ้มรองเท้า

1,500

คู่

9,000 หน่วยงานและหอผู้ป่วยต่างๆ

7

เสื้อกาวน์ชนิดกันน้า

1,260

ชุด

188, 860 หน่วยงานและหอผู้ป่วยต่างๆ
8.ชุดหมีป้องกันร่างกาย …/12

-128

ชุดหมีป้องกันร่างกาย (Cover all)

1,160

ชุด

9

พลาสติกกาวน์กันน้าครึ่งตัวใช้แล้ว
ทิ้ง (apron)

2,500

ชิน้

10

พลาสติกหุ้มคอ (Hood cover)

90

ชิ้น

1,980 งาน IC,LAB,วิสัญญี,OR

11

อุปกรณ์กรองเชื้อโรคในระบบ
หายใจ Filter Steri

150

ชิ้น

19,350 งานวิสัญญี และศูนย์จ่าย
กลาง

12

เครื่องวัดอุณห๓มิแบบอินฟราเรด
ไม่สัมผัสผู้ป่วย

16 เครื่อง

13

เครื่องช่วยหายใจ Dispos สาหรับ
ผู้ใหญ่และเด็ก

50

รวมเป็นเงิน

239,700 หอผู้ป่วยต่างๆ
34,500 หน่วยงานและหอผู้ป่วยต่างๆ

48,000 OPD ,ทันตกรรม ,ธนาคาร
เลือด

ชุด

100,000 ศูนย์จ่ายกลาง
1,064,474

สรุปรายการงานจ้างเหมาบริการ
รายการ
จานวน
(หน่วยนับ)

ลาดับ

จานวนเงิน
(บาท)

หน่วยเบิก

1

จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมเสียง ณ หอผู้ป่วย
ติดเชื้อ

1 งาน

51,250 หอผู้ป่วยแยกโรค

2

จ้างทาที่กั้น จุดแยกโรค ณ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1 อัน

8,500 อุบัติเหตุฉุกเฉิน

3

จ้างติดสติ๊กเกอร์ในลิฟท์โดยสาร จานวน 11 ตัว
และสติ๊กเกอร์รูปเท้า จานวน 90 แผ่น

1 งาน

38,800 รพ.1 และ รพ.2

4

จ้างจัดทาตู้อะคริลิคป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โคโรนาไวรัส2019 Covid-19

91 อัน

185,000 รพ.1 และ รพ.2

5

จ้างทาตู้อะคริลิค

1 อัน

15,000 คลินิก ARI

6

จ้างทาห้องอาบน้า ณ หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1 งาน

90,000 คลินิก ARI

รวม

388,550

ที่ประชุม รับทราบ
4. สถานการณ์การลดความแออัดที่ OPD และสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข (นายวุฒิศักดิ์
อารีวัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า)
- เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใน OPD ขณะนี้ ดาเนินการคัดกรองคนเข้าด้านหน้า มี
เจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้าถึงโรงพยาบาล พื้นที่นั่งรอ ตามแบบ Social Distance คือห่างกันประมาณ 1 ช่วงแขน
คนไข้โดยปกติจะมีจานวนมาก ได้มีการจัด Social Distance จะมีส่วนหนึ่งที่พื้นที่นั่งรอคนไข้หายไป ได้มีกาจัดเสริม
ด้านลานจอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านข้างตึก 114 เตียง จึงมีจานวนเพียงพอ และช่วยลดการแออัด แต่จะมีปัญหาที่ห้อง
จ่ายยา, ห้องตรวจอายุรกรรม ด้วยข้อจากัดของพื้นที่ จะมีการปรับพื้นที่อีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
5. สถานการณ์…/13

-135. สถานการณ์การลดความแออัดที่ IPD, การจัดการบุคคล และเตียงว่าง และสิ่งที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไข (นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล)
มาตรการ
การเตรีมสถานที่

สถานการณ์ลดความแออัดที่ IPD
กิจกรรมสาคัญ

หน่วยงานหลัก

1.จั ดให้ ผู้ ป่ ว ยนอนเตียงเว้น เตียง
2.จากัดจานวนญาติ เฝ้ า ให้ เฝ้ าได้เตีย งละ 1 คน
3. ให้ เยี่ ย มตามวั นเวลาที่ กาหนด
4.ทา 5 ส.หน่ ว ยงาน
5.จั ดระยะห่ า งของเตีย งเพิ่ มขึ้น ลดจานวนเตี ยง
ผู้ ป่ ว ย จากล็ อ คละ 10 เตีย งเหลื อล็ อ คละ 8 เตีย ง
6.เตรียมรับPUI/Covid-19

พ.60/1-2

7.ย้ายผู้ป่วยห้องพิเศษไป VIP/4-5
8.เตรียมอุปกรณ์ พ.60/2
9.พ.60/1จะเริ่มปรับปรุงห้อง Ante-room วันที่1พค
63
จะแล้วเสร็จประมาณ 2 Wks
บุคลากรรวมกัน60/1-2 (ย้ายไป60/3 ชั่วคราว1คน)

มาตรการ
การเตรีมบุคลากร
หน่วยงานต่างๆ

10.พ.60/2 ปรับเปลี่ยนเป็นรับผู้ป่วย PUI โดยย้าย
ผู้ป่วยพิเศษไปที่VIP/4-5ในเวรบ่ายวันที่ 30 เมย.63
การเตรียมบุคลากร
กิจกรรมสาคัญ
หน่วยงานหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.จั ดอัตรากาลั ง Real Time ใช้
เกณฑ์ต ามที่กลุ่ มการพยาบาลกาหนด
2.รวมอัตรากาลั ง พ.60/1-2 ลด OT
และย้ ายไปพ.60/3 จานวน 1คน

มาตรการ
สิ่งที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไข

3.ARI Clinic ลดพยาบาล
สิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมสาคัญ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.เสนอปรั บ ราคาห้ องพิเ ศษให้ ใกล้ เ คียงกัน เพื่ อ
การกระจายผู้ ป่ ว ย
2.การรั บ PUIตึก 60/2 ไม่ เกิน12 หากผลเป็น
ลบ ย้ ายไปโรงแรม เพื่ อไม่ต้ องเปิด 60/4
ที่ประชุม รับทราบ…/14

-14ที่ประชุม รับทราบ
6. สถานการณ์ด้านยา และการส่งยาทางไปรษณีย์ และอื่น ๆ (นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรรม)
มาตรการลดแออัดช่วงCOVIT19ระบาด ช่วงเดือนเม.ย.63 ทั้งหมด 345 ราย

สรุปจานวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ รพ.สต. ประจาเดือนเมษายน 2563

สรุปจานวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ รพ.สต. ประจาเดือนเมษายน 2563

สรุปจานวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ รพ.สต. ประจาเดือนเมษายน 2563

ทีร่ ายงานรับยา…/15

-15รายงานรับยาร้านยาลดแออัดช่วง เดือน เม.ย.๖๓ เก็บข้อมูลทั้งหมด ๑๒ วัน
ช่วง ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จานวนผู้ป่วยทั้งหมด ๗๑ คน เฉลี่ย ประมาณ ๖ คน / วัน
สัดส่วนร้านยาที่ผู้ป่วยไปรับบริการ

สิทธิผู้มารับบริการที่ร้านยา

กลุ่มโรคผู้มารับบริการร้านยา

กลุ่มอายุที่ไปรับบริการที่ร้านยา

ที่ประชุม …/16

-16ที่ประชุม รับทราบ
7. ความก้าวหน้า การจัดสรรพื้นที่อาคารคลอด ผู้ป่วยใน 10 ชั้น, หอพระ
7.1 การเตรียมความพร้อมขึ้นอาคาร 10 ชั้น (นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
การจัดสรรพื้นที่อาคารคลอด ผู้ป่วยใน 10 ชั้น
ชั้ น

หน่ วยงานย้ ายอยู่อาคาร 10 ชั้ น

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3 ห้ องผ่ าตัด(ยังไม่ ย้าย)
ชั้นที่ 4 พยาธิวิทยา/ธนาคาเลื อด
ชั้นที่ 5 กลุ่ มงานรังสี วิทยา
ชั้นที่ 6 งานห้ องคลอด
ชั้นที่ 7 NICU/กุมารเวชกรรม
ชั้นที่ 8 กลุ่ มงานสู ติ-นรีเวชกรรม
ชั้นที่ 9 กลุ่ มงานศั ล ยกรรมออร์ โถปิ ดิกส์
ชั้นที่ 10 ห้ องพิเศษ 12 ห้ อง

จัดสรรหน่ วยลงพื้นที่ว่าง

ห้ องนวด/ห้ องฝั งเข็ม/ห้ องตรวจ
แพทย์ แผนไทย
กลุ่ มงานเวชกรรมฟื้ นฟู
ศั ล ยกรรมชาย 2
กลุ่ มงานการพยาบาลชุมชน(COC)
ศู นย์ กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
(Day Care,ward ตา,ให้ เลื อดผู้ป่วย
Thalassemia
อายุรกรรมชาย+สงฆ์

หมายเหตุ

แทน LAB
แทน X-RAY/ER เก่ า รื้อถอน
แทนเด็ก 2
แทนเด็ก 1+SNB เดิม
วันทีน่ ัดผู้ป่วยมาผ่ าตัดมาก

ชั้น 2 เด็ก 1 -ว่ าง
LAB เดิม - โรงครัว จ่ ายกลาง

กรอบระยะเวลา…/17

-17กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ให้บริการอาคารบาบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน 10 ชั้น (อาคารพระสิริปุณโณ
เมตตา) โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563

7.2 หอพระ (นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
สัญญา : 4 มกราคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563
การก่อสร้าง : อยู่ในงวดงานที่ 2 ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว 122 วัน งานล้าช้ากว่า
กาหนด 17 วัน คงเหลือเวลาก่อสร้าง 28 วัน
ปัญหา : หลังคา Single roof ขนส่งทางเรือจากออสเตรเลีย 45 วัน
7.3 ด้านอาคาร…/18

-187.3 ด้านอาคารสถานที่ และการแก้ปัญหา (นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
จากการ ENV Round ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ARI Clinic พบปัญหา แสง น้ารั่ว ห้องน้าผู้ป่วย
ER ห้อง Negative Pressure, ศูนย์เปล จะมีการออกแบบห้อง
ประธาน : หากสถานการณ์โรคโควิด-19 หมดไป จะเริ่มทา ER คุณภาพ ที่เคยทาแผนเอาไว้ ทั้งเรื่องคุณภาพ, การ
ให้บริการ, ความปอลดภัย, ความสวยงาม, เป็นสัดส่วน คาดปีงบประมาณนี้ หรืองบประมาณ 2564 เริ่มดาเนินการ
OPD พบปัญหาการนั่งรอแออัด, มีผู้ป่วยมานั่งรอคิวตั้งแต่ตี 5, ห้องน้าให้เพิ่มกระดาษ
ชาระ และที่ล้างมือ
60 เตียง ชั้น 1 จะทาห้อง Negative Pressure 1 ห้อง
โรงพยาบาลสนาม อยู่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จุเตียงคนไข้
ได้ 24 เตียง มีห้องน้าสาหรับเจ้าหน้าที่, ผู้ป่วย และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
ที่ประชุม รับทราบ
8. ความก้าวหน้าหนังสือที่ระลึกเปิดตึก 10 ชั้น (นางใจทิพย์ รุจนเวชช์ รองผู้อานวยการฯ ด้าน
กิจกรรมพิเศษ)
- หนังสือที่ระลึก : ทาเพื่อเป็นที่ระลึกในการเปิดตึก แต่ด้วยความล่าช้าของการก่อสร้าง
ซึ่งหนังสือได้ดาเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบอักษร หนังสือมีขนาด A4 ปกสี เคลือบ PVC จานวนการพิมพ์
160 เล่ม และมี E-book
ประธาน : ให้เพิ่มพระราชรัตนาลงกรณ์ ก่อนรายละเอียดของผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ แจ้งเรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านโควิด
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน(P4P)

ค่าตอบแทนนอกเวลา (OT)

1. งาน IC
พยาบาล

- เหมาจ่าย 10,000 บาท/คน/เดือน

-ระยะเวลาตามการปฏิบัติจริง
อัตรา 150 บ./ชม.
(ตามประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

2. ทีม SAT
นวก.สาธารณสุข

-ไม่พิจารณาจ่าย-

- บ/ด On call เวรละ 300 บาท
- ส-อ.และวันหยุดนักขัตฤษ์
เวรละ 650 บาท
(ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5 )

3. ARI Clinicในเวลา
ราชการแพทย์

100 บาท/เคส ขั้นต่า 300
ไม่เกิน 600 บาท/5 ชม

-ไม่เข้าเกณฑ์-

พยาบาล,การเงิน,เภสัช,
นวก, CRM

คนไข้ < 10 150 บาท/5 ชม.
คนไข้ > 10 250 บาท/5 ชม.

-ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ช่วยเหลือคนไข้…/19

-19ผู้ช่วยเหลือคนไข้

100 บาท/5 ชม

-ไม่เข้าเกณฑ์-

นอกเวลาราชการ
แพทย์

150 บาท/เคส
(รวม OT ไม่เกิน 3,000 บาท)

อัตรา 275 บ./ชม. หรือ
อัตรา 2,200 บ./ชม.
(ตามประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

แพทย์ ER
(ช่วยตรวจคนไข้ทั่วไป)

100 บาท/เคส
(รวม OT ไม่เกิน 3,000 บาท)

อัตรา 137.50 บ./ชม. หรือ
1,100 /8ชม.
(ตามหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5 )

เภสัชกร

-ไม่พิจารณาจ่าย-

อัตรา 180 บ./ชม. หรือ
1,440
(ตามประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

พยาบาลวิชาชีพ, นวก
-ไม่พิจารณาจ่ายนักรังสี,นักเทคนิคการแพทย์
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ป.ตรี

อัตรา 150 บ./ชม. หรือ
1,200/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

พยาบาลเทคนิค
-ไม่พิจารณาจ่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ปวส.

อัตรา 120 บ./ชม. หรือ
960/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

เจ้าหน้าที่พยาบาล
-ไม่พิจารณาจ่ายผู้ช่วยพยาบาล
สายงานที่เริ่มต้นในระดับ ปวช.

อัตรา 90 บ./ชม. หรือ
720/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ลูกจ้างตาแหน่งอื่น

-ไม่พิจารณาจ่าย-

อัตรา 75 บ./ชม. หรือ
600/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

4. ER
หัตถการความเสี่ยงสูง
1.ใส่ Tube
แพทย์ ( 1 คน )
พยาบาลวิชาชีพ ( 2 คน)

1,200 บาท/เคส
400 บาท/เคส

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5

2.CPR
แพทย์ ( 1 คน )
พยาบาลวิชาชีพ ( 3 คน)

1,200 บาท/เคส
400 บาท/เคส

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5

3. คัดกรอง (นอกเวลา)
พยาบาล

คนไข้ < 10 150 บาท/4 ชม.
คนไข้ > 10 250 บาท/4 ชม.

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5

5. EMS
เคสหนัก เข้าเกณฑ์ PUI
พยาบาลวิชาชีพ ( 2 คน)
พนักงานขับรถ

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5
300 บาท/เคส
100 บาท/เคส
พนักงานเปล…/20

-20พนักงานเปล
6. รังสีวิทยา
นักรังสี/จพ.รังสี
1. ARI clinic
2. PUI
3. Covid
7. พยาธิวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์
1. ARI clinic
เป็นผู้ Swab
2. หอผู้ป่วย
- เป็นผู้ Swab
- เป็นผู้ช่วยแพทย์

100 บาท/เคส
ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5
50 บาท/เคส
100 บาท/เคส
200 บาท/เคส
50 บาท/เคส

300 บาท/เคส
100 บาท/เคส

on call 300 บาท/8ชม
มีเคสเบิกตามการปฏิบัติจริง อัตรา 150 บ./
ชม. (ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )
on call 300 บาท/8ชม
มีเคสเบิกตามการปฏิบัติจริง อัตรา 150 บ./
ชม. (ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

8. หอผู้ป่วย Covid-19
แพทย์
รับ Pt. ไม่ได้ On ventilator 400 บาท/เคส/เวร
รับ Pt. On ventilator
800 บาท/เคส/เวร
Round Pt. ไม่ได้ On ventilator 200 บาท/เคส/เวร
Round Pt. On ventilator
400 บาท/เคส/เวร

เบิกค่าตอบแทนเพิ่ม 1 เท่าตามหัถตการ
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 55 )

พยาบาลวิชาชีพ
ดูแล Pt. ไม่ได้ On ventilator
ดูแล Pt. On ventilator

400 บาท/เวร
800 บาท/เวร

อัตรา 1,200/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

200 บาท/เวร

600/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์

100 บาท/เวร

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5

9. หอผู้ป่วย Cohort ward
แพทย์
รับ Pt.
100 บาท/เคส/เวร
Swab ในเวลาราชการ
300 บาท/เคส/เวร
Swab นอกเวลาราชการ
400 บาท/เคส/เวร
Round Pt. ไม่ได้ On ventilator 100 บาท/เคส/เวร (ไม่เกิน 2 วัน)
Round Pt. On ventilator
300 บาท/เคส/เวร (ไม่เกิน 2 วัน)

เบิกค่าตอบแทนเพิ่ม 1 เท่าตามหัถตการ
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 55 )

พยาบาลวิชาชีพ
ดูแล Pt. ไม่ได้ On ventilator
ดูแล Pt. On ventilator

อัตรา 1,200/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

200 บาท/เวร
600 บาท/เวร

ผู้ช่วยเหลือคนไข้…/21

-21ผู้ช่วยเหลือคนไข้

100 บาท/เวร

600/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 54 )

ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์

100 บาท/เวร

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5

9. หัวหน้าหอผู้ป่วย
Covid ward และ Cohort ward
งานบริหาร
เก็บขยะติดเชื้อ
3,000 บาท/เดือน
ARI clinic
1,000 บาท/เดือน
งานบริหาร
2,000 บาท/เดือน
เก็บขยะติดเชื้อ
1,000 บาท/เดือน
10. ฝ่ายบริหาร
เก็บขยะ ( 3 คน)
ซักฟอก

1,500 บาท/เดือน
4,500 บาท/เดือน

11. ศูนย์เปล
พนักงานเปล

100 บาท/ราย

ตามเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ 5

12. วัดปรอท
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

-ไม่เข้าเกณฑ์-

อัตรา 520/8ชม.
(ประกาศ คกก.ค่าตอบแทน ฉ 53 )

13. หอผู้ป่วยหนัก
1. ICU 1 และ ICU 2
พยาบาลวิชาชีพ
(จัดเวร On call 1 คน ใน
กรณีตามเพื่อดูแลผู้ป่วย
Covid-19)

-ไม่พิจารณาจ่าย-

On call 300/8ชม.

2. NICU
พยาบาลวิชาชีพ
(จัดเวร On call 1 คน ใน
กรณีตามเพื่อดูแลผู้ป่วย
Covid-19)

-ไม่พิจารณาจ่าย-

-รอเกณฑ์-

14. ไตเทียม
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

-รอเกณฑ์-

-รอเกณฑ์-

ขอรับการพิจารณาอนุมัติ
1. จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ยกเว้น
- ค่าตอบแทนกลุ่มงานพยาธิวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
- หัวหน้าหอผู้ป่วย Covid ward , Cohort ward และ ARI Clinic ตั้งแต่ 1 มีนาคม
2563

2.ขออนุมัติ…/22

-222. ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานในลักษณะเวรรอ (On call) และได้รับค่าตอบแทน
หน่วยงาน ดังนี้
- ทีม SAT ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
- กลุ่มงานพยาธิวิทยา ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
- หอผู้ป่วยหนัก 1, หอผู้ป่วยหนัก 2 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ในอัตราค่าตอบแทน
เวร On call 300 บาท/8 ชม.
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบ
4.2 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลังแจ้งเรื่อง สถานการณ์การเงินการคลัง แจ้งเรื่อง
4.2.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ต.ค. 2562- เม.ย. 2563
รายรับ
รายการ

แผนเงิน

ต.ค.- เม.ย.
2563

%

เป้า %

2562

2561

1.เงินสด

102,000,000

55,384,496

54.30

58.33

54,829,686

52,228,103

2.ข้าราชการ/อปท.

182,000,000

102,784,560

56.32

58.33

93,153,458

86,033,237

3.ประกันสังคม

73,500,000

70,052,038

95.31

58.33

19,567,363

19,762,369

4. UC

287,276,000

193,541,913

67.37

58.33

185,683,133

178,831,398

5.อื่นๆ

39,950,000

35,878,579

89.81

58.33

20,920,862

17,331,328

685,226,000

457,641,589

66.79

58.33

374,154,505

354,186,437

รวม

รายจ่าย
รายการ

แผนเงิน

ต.ค.- เม.ย.
2563

%

เป้า %

2562

2561

1.งบบุคลากร

72,910,000

37,737,290

51.76

58.33

33,342,068

31,238,372

2.ค่าตอบแทน

103,895,000

63,268,176

60.90

58.33

55,684,786

50,332,694

3.ค่าใช้สอย

105,780,000

54,629,955

51.64

58.33

36,150,949

29,638,221

4.ค่าวัสดุ

325,400,000

172,550,507

53.03

58.33

166,157,587

143,613,886

5.ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง

27,950,000

15,777,245

56.45

58.33

16,660,310

6,707,732

6.ค่าสาธารณูปโภค

22,760,000

10,688,408

46.96

58.33

10,175,522

9,710,219

7.เงินสนับสนุน
รพ.สต.

21,480,000

16,987,901

79.09

58.33

14,765,729

14,410,754

8.งบกลาง

35,000,000

-

0.00

58.33

รวม

715,175,000

371,640,024

51.96

58.33

332,936,954

276,651,754
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-23ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน
ต.ค.-เม.ย. 2563

2562

2561

3.27

3.34

2.51

Current ratio >1.5

3.75

3.88

2.88

I/E ratio

1.23

1.12

1.28

Quick ratio

>1
>1

ที่ประชุม รับทราบ
4.3 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่ว ยผู้ อานวยการฯ ด้านสารสนเทศ แจ้งเรื่องการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
- ด้ ว ยมี ห นั ง สื อ เวี ย น แจ้ ง เวี ย นหน่ ว ยงานที่ ข อคอมพิ ว เตอร์ อ้ า งอิ ง ตามการใช้ ง านของ
คอมพิวเตอร์ และจากการการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีการลงหน้างานในสัปดาห์นี้ จะเริ่ม
เปลี่ยนที่ OPD และ IPD ตามลาดับ เพื่อรองรับในอนาคต คาดจะเช่าคอมพิวเตอร์
แจ้งแผนการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96 ชุด

- รพ.สต./CUP/PCU ของจังหวัดหนองคาย ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหนองคาย จะ
มีการเปลี่ยนแปลง จาก JHCIS เป็น HoSxP ขอดูสถานการณ์อีกครั้ง และจะเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้
- โทรศัพ ท์ ปั จ จุ บั น มี การเปลี่ ย นเบอร์ให้ เป็ น ดิ จิต อล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ TOT จากด้ ว ย
เหตุการณ์ โทรเข้าโรงพยาบาลไม่ติด สายไม่ว่าง จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข การเปลี่ยนแปลง คือ เดิม ถ้าโทรเข้า
โรงพยาบาลจะเป็นระบบอัตโนมัติ ปัจจุบันเป็น manual โอเปอร์เรเตอร์จะเป็นคนรับสายเอง การอัพเดทเบอร์ใหม่
จะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง
- ตึก 10 ชั้น จะใช้คอมพิวเตอร์กับตึกใหม่ประมาณ 30 ตัว ถ้าแผนกไหนย้ายขึ้นไปตึก
ใหม่จะได้คอมพิวเตอร์ใหม่ ส่วนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมให้อยู่ที่เดิม
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นายฉัตรชัย…/24

-244.4 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งเรื่องสรุป
รายงานการดาเนินงานการเบิกชดเชย UC ในรอบ 6 เดือน
เปรียบเทียบผลงาน ปีงบประมาณ 2563 กับแผนเงินบารุง สิทธิ UC
ประมาณการด้านรายรับ
ลาดับ

แผนเงินบารุงปี
2563

ผลงาน ปี 2562 ผลงาน ปี 2563 คิดเป็น ร้อยละ

1
2

รายการ
รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UC) :
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
18,800,000.00 18,840,461.56 18,836,158.00
กองทุนไตวายเรื้อรัง
8,100,000.00 7,977,450.00 4,113,700.00

100.19
50.79

3

กองทุนเอดส์

2,000,000.00 2,078,040.00 1,101,109.94

55.06

4

งบแพทย์แผนไทย

1,000,000.00

34.71

638,939.88

347,135.00

กองทุนผู้ป่วยใน
IP

108,000,000.00 99,204,285.15 55,332,995.02

51.23

42,000,000.00 36,279,773.60 42,467,050.88

101.11

เรียกเก็บ OP REFER (ข้ามจังหวัด) 3,000,000.00 2,671,019.45 1,333,153.50
เรียกเก็บ OP (ต่าง CUP ในจังหวัด)
และค่าจ้าง นร.ทุนฯ
23,000,000.00 16,674,516.00 13,073,350.25
งบตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพบริการปฐมภูมิ
(QOF)
2,200,000.00
0.00
0.00

44.44

กองทุนผู้ป่วยนอก
OP

56.84
-

รายได้จาก งบผู้ป่วยนอกอื่นๆ
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
0.00
PP-Basic Service (รวม NoN UC)
และ PP อื่นๆ
12,000,000.00 10,984,454.04 10,984,162.39
PP-Free Schedule (ANC, มะเร็ง
ปากมดลูก, ฝังยาคุม ใส่ห่วง, ธาลัส
ซีเมีย, การยุติการตั้งครรภ์/
DOW,DENT)
12,000,000.00 9,794,598.81 6,918,057.60

91.53

57.65

ประมาณการด้านรายรับ…/25
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รายละเอียดการเบิกชดเชย PP_FeeShedul สิทธิ UC 11 รายการ ปี 2563
ประเภทกองทุน
กองทุน PP_FeeShedul
1.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.การฝากครรภ์ (ANC)
3.DENT_ANC
4.การตรวจยืนยันโลหิตจาง ธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี
5.การตรวจคัดกรอง Down Syndrome ในหญิงตั้งครรภ์
6.การตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด
7.การบริการป้องกันการยุติการตัง้ ครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
8.การคุมกาเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงฝังยาคุม)หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
9.การคุมกาเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงฝังยาคุม)หญิงอายุมากกว่า 20 ปี

ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย

การได้รับจัดสรร
รวม
2,826.00
706,500.00
2,356.00
1,263,000.00
48.00
24,000.00
717.00
213,660.00
102.00
67,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.00
182,500.00
0.00

ยุติการตั้งครรภ์…/26

-26หลังยุติการตั้งครรภ์
10.การบริการทันตกรรมเคลือบฟลูออร์ไรด์ในกลุม่ เด็กวัยเรียน
(4-12 ปี)
11การบริการทันตกรรมอุดหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)
รวม

บาท
ราย
บาท
ราย
บาท
ราย
บาท

0.00
3,307.00
330,700.00
3,277.00
2,168,700.00
12,706.00
4,956,860.00

สรุปการได้รับเงินโอน สิทธิ UC ปี 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63)
ประเภทกองทุน
ผลงาน
กองทุนผู้ป่วยใน
ต.ค.-62
พ.ย.-62
ธ.ค.-62
ม.ค.-63
ก.พ.-63
มี.ค.-63
รวม
จานวนผู้ปว่ ยIP(
ราย)
1,955
1,732
1,439
1,928
1,511
1,904
10,469
จานวนเงินชดเชย 20,916,554.86 17,150,568.72 16,785,017.07 21,477,179.65 14,918,268.64 20,234,660.10 111,482,249.04
AdjRW
2,634.43
2,221.94
2,175.04
2,769.94
1,924.39
2,682.05
14,407.79
อัตราจ่าย
7,760.50
7,731.90
7,704.40
7,726.40
7,693.40
7,745.10
0.00
เงินที่หักเงินเดือน 9,466,546.56 9,466,546.56 9,466,546.56 9,466,546.56 9,466,546.56 9,466,546.56 47,332,732.80
คงแหลือโอน
ชดเชย
11,450,008.30 7,684,022.16 7,318,470.51 12,010,633.09 5,451,722.08 10,768,113.54 64,149,516.24

สรุปประเมินรายรับการเบิกชดเชย COVID สิทธิ UC ปี 2563
ประเภทกองทุน
การใช้สิทธิ UC

กรณีใช้สิทธิ ไม่ใช้สิทธิ
19

1

ราย
บาท
ราย
บาท

17
63,000
19
233,480.00

ราย

3

บาท

8,883.88

รวม
20

กรณีไม่ใช้สิทธิใช้สิทธิประกันชีวิติ (case ที่วินิจฉัย เป็น
COVID 19) (195,112 บาท)
AdjRW 0.5655

ผู้รับริการนอกเขต

คาควณจ่ายในอัตรา 9,600 บาท เพราะเป็นคนไข้นอกเขต
รวม AdjRW = 0.9253

ประเภทการได้รับชดเชย
จ่าย IP_ONTOP(ค่าห้อง)
จ่ายค่าชุดPPE
จ่ายตามDRG

จ่ายตามDRG
จ่ายค่าINST(อุปกรณ์)

ราย

16

บาท
ราย
บาท

17.9049
1.00
6,000.00

รวมรายรับ โดยประมาณที่พึงได้

ผู้รับริการในเขตจ่ายตาม DRG รอในรอบ Statement ออกในรอบเดือน
เมษายน 63
AdjRW ของ PUI = 0.2951
จ่ายชดเชยเพิ่มให้ถ้ามีในรายการตามรายการที่กาหนดของรายการอุปกรณ์

311,363.88 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 667,203.50 ที่ใช้ในการรักษา

ปัญหาและอุปสรรค…/27

-27ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกชดเชย COVID 19
1. ยังไม่เข้าใจหมวดการเบิกชดเชย ในเริมต้นและการกาหนดค่าในระบบ HOSXP
เพราะแต่ละสิทธิไม่เหมือนกัน
2. โปรแกรมที่บันทึกในการเบิก E-Claim ครั้งแรกยังมีปัญหา เมื่อนาเข้า โปรแกรม
การเบิก ชดเชยจะมีข้อมูลซ้าซ้อน ดังนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดส่งข้อมูล
3. รายการยา 10 รายการ ที่ทาการเบิกชดเชย จะมีรายการยา ที่ไม่ได้จัดหมวด
เฉพาะ เวลาบันทึกต้องเลือกรายการยา ให้ตรงรหัสการเบิกเพราะในHOS เราไม่ได้ MAP รายการยา ทาให้ เวลา
เบิกหน่วยเบิกไม่ทราบว่า Case ไหน ใช้ยา ดังกล่าว จึงทาให้ไม่ได้รับการจัดสรร รายการยาเพิ่มเติม
การแก้ไข
1. เวลาการเบิกชดเชยยา ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการใช้ยาดังกล่าวหรือ
ไม่ และใช้จานวนเท่าไรก่อนบันทึก
2. ติดตามการปรับปรุงโปรแกรมการเบิกชดเชยประจาและแนวทางการเบิกให้เป็น
ปัจจุบัน
3. กรณีเบิกไม่ครบต้องทาการแก้ไขขอรับยาเพิ่มเติม หลังจากที่ Statement ออก
แล้ว ทาการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่อง แนวทางการ Reuse หน้ากาก N95
-ขณะนี้โรงพยาบาลหนองคายมีเครื่องอบ UV จานวน 3 เครื่อง ที่ได้รับการบริจาคมา
จะตั้งไว้ที่หน่วยงานจ่ายกลาง เพื่อให้ใช้ร่วมกันทั้งโรงพยาบาล สาหรับผู้ที่ต้องการจะรียูสหน้ากาก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 นายรังสรรค์

ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค

รายละเอียดค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
ม.ค. 2562
ก.พ. 2562
มี.ค. 2562
รวม
(16,150,000)
888,849.97
1,261,447.38 1,441,238.98 7,231,986.31
ม.ค. 2563
ก.พ. 2563
มี.ค. 2563
รวม
ปีงบประมาณ 2563
(16,150,000)
1,093,206.68
1,009,863.07 1,430,296.09 7,434,999.54
รายละเอียดค่าน้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2563 โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 มี.ค. 2562
(3,325,000)
233,986.75 239,091.51 232,712.37
ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 มี.ค. 2563
(3,325,000)
305,145.49 271,857.53 220,673.26

เม.ย. 2562

รวม

ร้อยละ
44.78
ร้อยละ
46.04

ร้อยละ

270,689.35 1,593,633.14 47.93
เม.ย. 2563
รวม
ร้อยละ
183,859.38 1,863,941.60 56.06

ที่ประชุม รับทราบ
4.7 น.ส.พรรผณิต …/28

-284.7 น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ แจ้งเรื่องความเสี่ยง, ร้องเรียน และสวัสดิการของ
บุคลากร

6

ข้อมูลการรับร้องเรียนแยกตามประเภท ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

2563

5

4

3

2

1

0

2563

1

5

0

3

2

0

สถิติจานวนและวงเงินการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
รพ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยงที่พบ
- การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย Covid ทางSocial Media
- การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีการสังเกต
อาการ ก่อนจะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (เนื่องจากไม่มีการบันทึกรายละเอียดว่ารักษาหรือทาหัตถการอะไรบ้าง
ระหว่างที่อยู่สังเกตอาการที่ ER ซึ่งใช้เวลานาน)
- ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้าหรือเข้ารับการรักษาซ้า
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ Covid
- ทาประกันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2563)
- แบ่งเป็น 3 ส่วน
1. กระทรวงสาธารณสุข (เขต 8 ทากับ คปภ. ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
กองบริหารการคลัง สป.สธ. หัวข้อประกาศข่าว ตรวจสอบรายชื่อผู้รับกรมธรรม์)
2. แพทยสมาคม…/29

-292. แพทยสมาคม
3. บริษัทเอเชียประกันภัย ผ่าน กสธท.
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่อง การปรับแผนเงินบารุง
โรงพยาบาลหนองคาย 2563 ครั้งที่ 1
- ประเมินแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
- เนื่ องจากมี ก ารจั ด การประชุ ม คณะกรรมการการเงิ น การคลั ง และทรั พ ยากรสุ ขภาพ
โรงพยาบาลหนองคาย (CFO) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุ ม พระปทุ มเทวาภิ บาล ชั้ น 4 ตึ กเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ เพื่ อทบทวนผลการด าเนิ นงานตามแผนเงิ นบ ารุ ง
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 62-31 มี.ค.63) ที่ผ่านมานั้น
- มติที่ประชุม ได้มีการเสนอขอปรับแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ 1/2563 โดยขออนุมัติใช้หมวดเงินงบกลาง เพื่อใช้ดาเนินการในการปรับแผนฯ ในด้านที่มีความสาคัญ และ
จาเป็นเร่งด่วน ในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลหนองคาย
รายงานแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
แผนเงินบารุง ปี 2563
ไตรมาสที่ 2
คิดเป็น
ลาดับ
รายการด้านรายรับ
(ต.ค.62-มี.ค.63)
(ร้อยละ)
1 รายรับเงินสด
102,000,000.00
50,865,658.08
49.87
รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและ
2 รัฐวิสาหกิจ
182,500,000.00
89,205,321.15
48.88
3 รายรับกองทุนประกันสังคม
73,500,000.00
60,179,508.20
81.88
4 รายได้อื่นๆ
39,950,000.00
20,024,015.05
50.12
รายรับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกัน
5 สุขภาพถ้วนหน้า (UC)
287,276,000.00 173,087,336.89
60.25
รวมรายรับทั้งสิ้น
685,226,000.00 393,361,839.37
57.41
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการด้านรายจ่าย
เงินรายจ่าย (ค่าจ้าง)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย

แผนเงินบารุง ปี
2563
72,910,000.00
103,895,000.00
105,780,000.00
325,400,000.00
27,850,000.00
22,760,000.00
21,480,000.00

ไตรมาสที่ 2

คิดเป็น

(ต.ค.62-มี.ค.63)
32,492,930.63
55,578,264.35
47,112,278.65
148,900,346.22
14,188,490.00
8,994,524.48
8,845,512.32

(ร้อยละ)
44.57
53.49
44.54
45.76
50.95
39.52
41.18
8. งบกลาง…/30

-308 งบกลาง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

35,000,000.00
715,075,000.00 316,112,346.65

44.21

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 นายวุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ แจ้งเรื่อง การตรวจ คนไข้ของแพทย์ที่ Ari Clinic : ที่ตรวจช่วงบ่าย
หลัง 4 โมงเย็น ซึ่งปกติให้แพทย์อินเทิร์นตรวจ และ ER จะเป็นการเพิ่มภาระงานของอินเทิร์นมากเกินไป ซึ่งช่วงเวลา
ดังกล่าว มีปริมาณคนไข้ไม่มาก ณ ปัจจุบัน จึงขอให้แพทย์อินเทิร์นไม่ต้องตรวจช่วงบ่าย แต่ยังมีการคัดกรองเช่นเดิมหาก
มีคนไข้ ให้ดูเป็นเคส
6.2 นายกฤษฎา ศรีกุลวงษ์ แจ้งเรื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองคายยังรับบริจาค ช่องทางการ
บริจาค CRM, หน่วยงานพัสดุ, องค์กรแพทย์
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร)
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม
(1)

(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

