รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 14/2563
วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้มาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายนฤพนธ์

รุ่งธิติธรรม
ยุทธเกษมสันต์

3. นายถนอม
4. นางณฤดี
5. นางใจทิพย์
6. นางฤดีมน
7. นายวุฒิศักดิ์
8. นางสุกัญญา
9. นายปิยะเดช
10. นายฉัตรชัย
11. นายธงชัย
12. น.ส.สุนิดา
13. นางภิรดี
14. น.ส.โมฬี
15. น.ส.ธิดา
16. นายพิชิต
17. นางพรรณี
18. นางกมลรัตน์
19. นางพรทิพย์
20. นายรังสรรค์
21. นายผาลี
22. นายบุญพิชิต
23. น.ส.พรรผณิต
24. น.ส.เพ็ญพรรณี
25. น.ส.เขมอชิร์กุล

เพ็ชรยิ้ม
ทิพย์สุทธิ์
รุจนเวชช์
สกุลคู
อารีย์วัฒนานนท์
กราบไกรแก้ว
วลีพิทักษ์เดช
บุญประชารัตน์
นาคมนต์
พรรณะ
บวรกิติวงศ์
นาคสาร
เหล่าไพบูลย์
บุตรสิงห์
สมัครคุณ
สมานทรัพย์
จินดา
ไชยปัญญา
พรมโคตร
พ่อบาน
ชัยจันทร์
ใจกว้าง
อินทรวิเชียร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์/รองผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนา
ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อานวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รองผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล
รองผู้อานวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ
รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้างานนิติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายพิสิฐ
2. น.ส.ภรณี
3. นายกฤษฎา
4. น.ส.จินตาหรา
5. นายสาธิต
6. นายจารุวัฒน์

อินทรวงษ์โชติ
พรวัฒนา
ศรีกุลวงศ์
มังคะละ
พจน์จลองศิลป์
แจ้งวัง

รองผู้อานวยการฯ อาวุโส
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
7. น.ส.นิรมล …/2

7. น.ส.นิรมล
8. นายสุรพล
9. น.ส.มนฤดี
10. น.ส.วันรัฐ
11. นางพนิดา
12. นางกมลฐา
13. นายอภิสามารถ

พงษ์ไทย
เอียตระกูลไพบูลย์
วงศ์จิตรัตน์
ตั้งกิจวานิชย์
พันธุรัตน์
เกยด่านกลาง
คล่องขยัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางขวัญใจ
2. นางสมร
3. นายสมศักดิ์

เกษร
ปัญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร์

4. นางบงกชจันทร์
7. นางชุลีพร
8. น.ส.สมจิตร
10. นางวราภรณ์
11. นางปวีณา
12. นางนงเยาว์
13. นางกฤษณา
14. นางเยาวเรศ
15. นางนุสรา

กถนานนท์
สิงห์ประเสริฐ
สกุลคู
ปู่วัง
หาระคุณ
ท้าวพรม
สารบรรณ
ตัณฑเกษม
มหิศนันท์

16. นางสมนา
17. นางณิชา
18. นางรพิพรรณ
19. นางกัญญัณณัฎฐ์
20. นางปิยจิตร
21. นางสิวินีย์
22. นางปริณดา
23. น.ส.กชพรรณ
24. นางสุรีพร
25. นางเพียงไพฑูรย์
26. นางลายอง
30. นางเกศินี
31. นางกุลภาภร
32. นางพัชรริดา
33. นางช่อเพชร
35. นางชนพิชา
36. น.ส.ทิพวรรณ

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ์
โสภาเวทย์
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ์
หนุ่มขุนทด
ไตรยะวงศ์
พิลางาม
คาตา
นามศักดิ์
เลขนอก
เชื้อสะอาด
ปัญสวัสดิ์
ตั้งพรชูพงศ์
ตันกิจเจริญ
พินยา
เตนากุล

-2หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานรังสี
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/
หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
(แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา
หัวหน้างานไตเทียม
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 4
หัวหน้างานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
37. นายวรรณกร…/3

37. นายวรรณกร
38. น.ส.อัญชลี
39. น.ส.ศิวิไลซ์
40. นายฐิติศกั ดิ์

-3หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
หัวหน้ายานพาหนะ

เดชนรสิงห์
บุญวัฒนะ
ศรีวิเศษ
ตันนารัตน์

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
วาระก่อนการประชุม
1. คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance” ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อแสดง
เจตจานงของหน่วยงานในการบริหารงานด้วยความสุจริตและมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนของ
โรงพยาบาล แสดงความยินดีกับผู้อานวยการโรงพยาบาล นายวิเชียร รุ่งธิติธรรมที่ได้รับรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2563 จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3. โรงพยาบาลหนองคายได้รับโล่รางวัล Green and Clean Hospital ระดับ Plus ของเขต
สุขภาพที่ 8
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากระทรวง
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ มาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ
สาธารณสุข จังหวัดหนองคายในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2564 โรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เยี่ยมด่านป้องกันอุบัติเหตุแบบบูรณา
การ เวลา 10.00 น. ถึงโรงพยาบาลหนองคาย วัตถุประสงค์คือเพื่อมาตรวจเยี่ยมรับฟังคาบรรยายสรุปการเตรียม
ความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข รองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 และตรวจเยี่ยมงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของขวัญปี
ใหม่, โครงการ 3 หมอ
ประธาน : มอบหมายรองผู้อานวยการด้านการแพทย์ดาเนินการเรื่องมาตรวจเยี่ยมฯ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทีป่ ระชุม รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย
- หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

นายเอกพร จุ้ยสาราญ

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นายณัฐ อารีกุล

วิศวกรชานาญการพิเศษ กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี

อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

นายจรินทร์ สุรสรีวงษ์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

นางบุญรดา ทัพมงคล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวลาภู

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดหนองคาย
ดร.กานนท์ แสนเภา …/4

-4ดร.กานนท์ แสนเภา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนภิเษกอุดรธานี

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย

นายวัชรินทร์ ริยาพันธุ์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีษะเกษ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

ย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น

นางกัญญารัตน์ จิรจินดา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดหนองคาย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสระแก้ว

นายสมใจ วิเศษทักษิณ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์

อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

- ให้การบริการดูแลหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
- ผู้ว่าราชการฯ แจ้งเรื่องCovid-19 : มาตรการของจังหวัดหนองคาย คือ ป้องกันการ
ลักลอบข้ามพรมแดน หากพบเห็นให้ผลักดันออกนอกประเทศ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทีม่ าจาก สปป.ลาว หาก
รักษาเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับโดยเส้นทางการเดินทาง คือทางด่านเท่านั้น
- ด้วยฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะเข้าสู่จังหวัดหนองคายเป็นจานวนมาก จึงต้องเตรียมความ
พร้อมในเรื่องอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ ภาวะอัคคีภัย ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องมีการซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อป้องกัน แก้ไข
ได้ทัน ควรมีการซ้อมแผนอัคคีภยั อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
- พัฒนาการจังหวัดได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของชาวบ้านในการทาของขวัญปีใหม่
หน่วยงานราชการใดต้องการสนับสนุน สามารถติดต่อได้ที่พัฒนาการจังหวัดหนองคาย
1.3 เรื่องแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด
- Service Plan สาขาโรคหัวใจ : เป็นข้อตกลงภายในจังหวัด ในกรณีโรงพยาบาลอาเภอส่ง
ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจไปที่โรงพยาบาลอุดรและรักษา ให้ส่งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลหนองคายก่อน หากหาย
ดีค่อยให้ส่งกลับโรงพยาบาลอาเภอ ค่าใช้จ่ายขณะที่รักษาอยูโ่ รงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลอาเภอจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ
- การจัดกีฬาสาธารณสุขสามัคคี : ระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬ กาหนดจัด
ในวันที่ 23 มกราคม 2563 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- การแต่งกาย : วันจันทร์ แต่งกายชุดข้าราชการ, วันอังคาร วันศุกร์ แต่งกายด้วยผ้าไทย,
วันพุธ แต่งกายด้วยชุดกีฬา, วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
- การเรี่ยไรขอบริจาค : ต้องทาเป็นโครงการทุกเรื่อง ส่วนจานวนเงินมากกว่า 500,000
บาท ต้องทาเรื่องขออนุญาตและโครงการผ่านสาธารณสุขจังหวัด ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทาเสร็จแล้วปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเรี่ยไร พ.ศ. 2585 และต้องทารายงานส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใน 30 วัน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 …/5

-5ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
- ไม่มี ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม รองผู้อานวยการฯ ด้านบริหาร แจ้งเรื่องการกาหนดตัวชี้วัดกลางสาหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564
รอบ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
รอบ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัด PCT และตัวชี้วัดหน่วยงาน
1. ตัวชี้วัดด้านคลินิกมีเวชระเบียน (16 ตัวชี้วัด)
1.ตัวชีว้ ัดกลาง (ร้อยละ 50)
ค่าน้าหนักร้อยละ
1.ร้อยละคะแนนของการประเมินที่เกี่ยวกับ PCT ยา

5

2. ร้อยละของการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานแนวทางที่กาหนด

5

3. ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

5

4. ร้อยละของการส่งเวชระเบียนตามกาหนดเวลา
5. ร้อยละคะแนนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1) หน่วยงานรายงานอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง /IR : NK SPY
2) หน่วยงานส่งบัญชีรายงานความเสี่ยง/RP : .55/QIC
3) หน่วยงานส่งผลทบทวนอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง/IR ตามกาหนดเวลา
ระดับ 3 และ 4-5 : .55/QIC หรือ Risk manager
ระดับ 2 : Risk manager
6. ร้อยละการตอบแบบสอบถาม Happinometer

7.5
5

7.5

7. ระดับคะแนนการประเมินระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

5

8. ร้อยละของความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย

5

9. ระดับความสาเร็จของการส่งรายงานควบคุมภายใน

5

2.ตัวชี้วัด PCT (ร้อยละ 20)

ค่าน้าหนักร้อยละ

10. การทางานเป็นทีม
1) หน่วยงาน/ทีมส่งการบ้านประเมินตนเองตามกาหนดเวลา
SP , SAR , Tracer และผลลัพธ์ตวั ชี้วัดเป็นกราฟที่สรุปวิเคราะห์ผล
2) หน่วยงาน/ทีมส่งสรุปรายงานการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน

5
5

11. การส่งแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ สรพ. (หน่วยงาน/ทีมส่งแผนพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ/ผลลัพธ์ตาม
กาหนดเวลา

10

3.ตัวชี้วัดหน่วยงาน …/6

-63.ตัวชี้วัดหน่วยงาน (ร้อยละ 30)

ค่าน้าหนักร้อยละ

12. มีผลการนิเทศและผลการทบทวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
- เอกสารที่ส่ง (40%)
- การลงประเมินผลงานนิเทศ (60%)

5

13. ประกันคุณภาพการพยาบาล (QA)

5

14. จานวนผลงาน CQI / R2R / การวิจัย

5

15. ร้อยละคะแนนการบันทึกทางการพยาบาล (งานและ Auditor
อย่างละ 30% ส่งอีก 40%เป็น External Auditor ใช้ใบ MRA)

7

16. ร้อยละของความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย (ภาระงาน การขึ้นเวรตรวจ
การ และการส่งตัวชี้วัด)

8

2. ตัวชี้วัดด้านคลินิกไม่มีเวชระเบียน (15 ตัวชี้วัด)
1.ตัวชี้วัดกลาง (ร้อยละ 50)

ค่าน้าหนักร้อยละ

1. ร้อยละคะแนนของการประเมินที่เกี่ยวกับ PCT ยา

5

2. ร้อยละของการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานแนวทางที่กาหนด

5

3. ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

5

4. ร้อยละคะแนนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1) หน่วยงานรายงานอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง /IR : NK SPY
2) หน่วยงานส่งบัญชีรายงานความเสี่ยง/RP : .55/QIC
3) หน่วยงานส่งผลทบทวนอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง/IR ตามกาหนดเวลา
ระดับ 3 และ 4-5 : .55/QIC หรือ Risk manager
ระดับ 2 : Risk manager

5

5. ร้อยละการตอบแบบสอบถาม Happinometer

7.5

6. ระดับคะแนนการประเมินระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

5

7. ร้อยละของความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย

5

8. ระดับความสาเร็จของการส่งรายงานควบคุมภายใน

5

9. การทางานเป็นทีม
1) หน่วยงาน/ทีมส่งการบ้านประเมินตนเองตามกาหนดเวลา
SP , SAR , Tracer และผลลัพธ์ตวั ชี้วัดเป็นกราฟที่สรุปวิเคราะห์ผล
2) หน่วยงาน/ทีมส่งสรุปรายงานการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน

5
5

10. การส่งแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ สรพ. (หน่วยงาน/ทีมส่งแผนพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ/ผลลัพธ์ตาม
กาหนดเวลา

10

11. มีผลการนิเทศ…/7

-73.ตัวชี้วัดหน่วยงาน (ร้อยละ 30)

ค่าน้าหนักร้อยละ

11. มีผลการนิเทศและผลการทบทวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
- เอกสารที่ส่ง (40%)
- การลงประเมินผลงานนิเทศ (60%)

5

12. ประกันคุณภาพการพยาบาล (QA)

5

13. จานวนผลงาน CQI / R2R / การวิจัย

5

14. ร้อยละคะแนนการบันทึกทางการพยาบาล (งานและ Auditor
อย่างละ 30% ส่งอีก 40%เป็น External Auditor ใช้ใบ MRA)

7

15. ร้อยละของความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย (ภาระงาน การขึ้นเวรตรวจ
การ และการส่งตัวชี้วัด)

8

3. ตัวชี้วัดด้านสนับสนุนการรักษา (14 ตัวชี้วัด)
1.ตัวชี้วัดกลาง (ร้อยละ 50)

ค่าน้าหนักร้อยละ

1. ร้อยละของการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานแนวทางที่กาหนด

5

2. ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

5

3. ร้อยละคะแนนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1) หน่วยงานรายงานอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง /IR : NK SPY
2) หน่วยงานส่งบัญชีรายงานความเสี่ยง/RP : .55/QIC
3) หน่วยงานส่งผลทบทวนอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง/IR ตามกาหนดเวลา
ระดับ 3 และ 4-5 : .55/QIC หรือ Risk manager
ระดับ 2 : Risk manager

5

4. ร้อยละการตอบแบบสอบถาม Happinometer

7.5

5. ระดับคะแนนการประเมินระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

5

6. ร้อยละของความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย

5

7. ระดับความสาเร็จของการส่งรายงานควบคุมภายใน

5

2.ตัวชี้วัด PCT (ร้อยละ 20)

ค่าน้าหนักร้อยละ

9. การทางานเป็นทีม
1) หน่วยงาน/ทีมส่งการบ้านประเมินตนเองตามกาหนดเวลา
SP , SAR , Tracer และผลลัพธ์ตวั ชี้วัดเป็นกราฟที่สรุปวิเคราะห์ผล
2) หน่วยงาน/ทีมส่งสรุปรายงานการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน

5
5

10. การส่งแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ สรพ. (หน่วยงาน/ทีมส่งแผนพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ/ผลลัพธ์ตามกาหนดเวลา

10
3. ตัวชี้วัดหน่วยงาน…/8

-83. ตัวชี้วัดหน่วยงาน (ร้อยละ 30) (หน่วยงานกาหนดเอง)
4. ตัวชี้วัดด้าน Back Office (11 ตัวชี้วัด)
1.ตัวชี้วัดกลาง (ร้อยละ 50)

ค่าน้าหนักร้อยละ

1. ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

5

2. ร้อยละคะแนนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1) หน่วยงานรายงานอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง /IR : NK SPY
2) หน่วยงานส่งบัญชีรายงานความเสี่ยง/RP : .55/QIC
3) หน่วยงานส่งผลทบทวนอุบัติการณ์หรือความเสี่ยง/IR ตามกาหนดเวลา
ระดับ 3 และ 4-5 : .55/QIC หรือ Risk manager
ระดับ 2 : Risk manager

5

3. ร้อยละการตอบแบบสอบถาม Happinometer

7.5

4’ ร้อยละของความสาเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย

5

5. ระดับความสาเร็จของการส่งรายงานควบคุมภายใน

5

2.ตัวชี้วัด PCT (ร้อยละ 20)

ค่าน้าหนักร้อยละ

6. การส่งแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ สรพ. (หน่วยงาน/ทีมส่งแผนพัฒนาตาม
10
ข้อเสนอแนะ/ผลลัพธ์ตาม
กาหนดเวลา
3. ตัวชี้วัดหน่วยงาน (ร้อยละ 30) (หน่วยงานกาหนดเอง)
กรอบระยะเวลาการประเมินของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รอบที่ 1 ส่งผลคะแนนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รอบที่ 2 ส่งผลคะแนนภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564
-การประเมินรอบที่ 2 อาจเพิ่มตัวชี้วัดร้อยละการแสกนเวลา เข้า-ออก การ
ทางาน
การบริหารวงเงินร้อยละ 3
1. ผู้ว่าราชการให้ส่วนราชการใช้วงเงินร้อยละ 2.90 กันไว้ร้อยละ 0.1
- ร้อยละ 0.06 จัดสรรคืนให้ส่วนราชการตามผลการประเมินส่วนราชการ
- ร้อยละ 0.04 ผู้ว่าราชการสงวนไว้บริหารจัดการ
2. ร้อยละ 2.90 ที่ ผู้ว่าราชการให้ใช้ โรงพยาบาลหนองคายจัดสรร ดังนี้
- ร้อยละ 0.05 กันไว้ให้ผู้บริหารจัดสรรสาหรับหน่วยงานที่มี
ภาระงานมาก ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ผู้มีผลงานสนับสนุนงานนโยบายของ รพ. จังหวัด เขตสุขภาพ หรือของ สธ.
หน่วยงานที่มีเงินเดือนน้อย ฯลฯ
- ร้อยละ 0.85 จัดสรรคืนตามผลการประเมินตัวชี้วัดกลาง
- ร้อยละ 2.00 จัดสรรคืนตามจานวนคนและอัตราเงินเดือนรวมของทุก
หน่วยงาน

-การจัดสรรเงินของ ผวจ.…/9

-9-การจัดสรรเงินของ ผวจ.อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประกาศเป็นรอบๆ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.2 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
- การเปิดตึกพิเศษ ชั้น 10
เปิดให้บริการหอผู้ป่วยหอพิเศษชั้น10 เปิดให้บริการในวันที่ 4 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน : พยาบาล 5 คน (ตามภาระงานต้องใช้ 10 คน) พนักงานบริการ 5 คน
- การเปิดตึกอายุรกรรมชาย 2
เปิดให้บริการหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 เปิดให้บริการในวันที่ 16 ธันวาคม
2563 (32 bed) การบริหารจัดการแบบ one Team 2 หอผู้ป่วย (อช. 1 & อช. 2 พร้อม Unit สงฆ์, team ละ
14 คน พนักงาน 5 คน )
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.3 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์ รองผู้อานวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
- งานปีใหม่โรงพยาบาลหนองคายกาหนดวันที่ 8 มกราคม 2564
- งานวันเกิดโรงพยาบาลหนองคาย : จัดในวันที่ 19 มกราคม 2564 กิจกรรม : จะมี
การตักบาตรตอนเช้า ณ ลานหน้าอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา กาหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.4 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.4.1 OPD REFER
- OPD refer ในจังหวัด
- Virtual account
- เรียกเก็บตามจริง ไม่เกิน 700 บาท/ visit

OPD refer ข้ามจังหวัด…/10

-10OPD refer ข้ามจังหวัด
- ตามจริง ไม่เกิน 1600 บาท/ visit
- สปสช. เป็น clearing house

4.4.2 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2563
รายรับเงินบารุง ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
รายการ
1 รายรับเงินสด
รายรับเบิกต้นสังกัด/
2 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายรับจากกองทุน/
3 ประกันสังคม
4 รายได้อื่นๆ
5 รายรับเงิน UC
รวมรายรับ

แผนเงินบารุง
ต.ค.-พ.ย. 2563 %
ปี 2562
ปี 2561
101,500,000.00 12,034,398.78 11.86 16,479,117.75 15,786,521.71
206,500,000.00 26,215,468.49 12.70 25,266,787.46 24,461,621.31
78,500,000.00 14,701,465.04
40,100,000.00 4,110,566.50
299,620,000.00 55,220,522.52
726,220,000.00 112,282,421.33

18.73 10,292,562.39 7,553,164.05
10.25 7,726,527.60 4,284,400.87
18.43 71,581,774.52 65,346,106.28
15.46 131,346,769.72 117,431,814.22

รายจ่ายเงินบารุง ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
รายการ
1 งบบุคลากร
2 ค่าตอบแทน
3 ค่าใช้สอย
4 ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
5 สิ่งก่อสร้าง
6 ค่าสาธารณูปโภค
7 เงินสนับสนุน รพ.สต.
8 งบกลาง
รวมรายจ่าย

แผนเงินบารุง
66,000,000.00
131,275,000.00
138,980,000.00
312,250,000.00

ต.ค.-พ.ย.2563
9,044,697.47
17,096,560.00
13,036,107.49
42,758,371.75

%
13.70
13.02
9.38
13.69

ปี 2562
ปี 2561
10,907,950.50 9,165,698.07
19,961,536.56 21,423,592.62
10,857,667.81 11,379,698.81
57,110,922.09 58,020,733.08

28,550,000.00
24,720,000.00
22,100,000.00
30,000,000.00
753,875,000.00

3,701,900.00
3,344,311.60
4,799,901.50
0.00
93,781,849.81

12.97 6,955,240.00 4,586,810.00
13.53 3,285,249.69 3,266,514.54
21.72 1,596,846.44 4,570,967.00
0.00
12.44 110,675,413.09 112,414,012.12

ต.ค.-พ.ย. 2563…/11

-11ต.ค.-พ.ย. 2563
ปี 2562
ยอดยกมาจากปีก่อน
227,238,544.24
251,182,787.24
รวมรายรับ ต.ค.-พ.ย.63 112,282,421.33
131,346,769.72
รวมรายจ่าย ต.ค.-พ.ย. 63 93,781,849.81
110,675,413.09
รายรับสูง(ต่า)กว่ารายจ่าย 18,500,571.52
20,671,356.63
เงินบารุงคงเหลือยกไป
295,739,115.76
271,854,143.87
งบลงทุน
1,008,898.73
4,377,066.82
เงินบารุงคงเหลือสุทธิ
294,730,217.03
267,477,077.05
วัสดุคงคลัง
42,316,760.99
80,144,779.26
เจ้าหนี้
84,013,155.06
37,147,947.57
ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน
Quick Ratio ≥ 1
Cerrent Ratio ≥ 1.5
I/E Ratio
≥1

ต.ค.-พ.ย.2563
3.51
4.01
1.20

ปี 2562
7.20
9.36
1.19

ปี2561
217,205,789.29
117,431,814.22
112,414,014.12
5,017,800.10
222,223,589.39
11,678,653.84
210,544,935.55
30,413,916.39
84,598,904.41
ปี 2561
2.49
2.85
1.04

ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.5 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่อง งานกีฬาสีโรงพยาบาล
หนองคาย
-กาหนดจัดระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2564 ณ สนามแบดมินตันวัดธาตุและ ณ สนาม
กีฬา รพ.หนองคาย
วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมความรัก สามัคคี
- เจ้าหน้าที่สุขภาพดี มีความสุข
- คัดเลือกตัวแทน รพ.นค.ไปแข่งกีฬา สสจ.หนองคาย 23 ม.ค.2564
ประเภทกีฬาสี รพ.หนองคาย ปี 2564
1) ฟุตซอล 5 คน ชาย / หญิง
2) บาสเกตบอล 3x3 ชาย / หญิง
3) วอลเล่ย์บอล ชาย / หญิง
4) ตะกร้อ ชาย / หญิง
5) แบดมินตัน ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม อายุ < 45 ปี, > 45 ปี
6) ปิงปอง ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม
7) เปตอง ทีมชาย 3 คน / ทีมหญิง 3 คน/ ทีมผสม ชาย 1หญิง 1
การแบ่งสีกีฬาภายใน รพ.หนองคาย ปี 64
- สีฟ้า : PCTอายุรกรรม / เด็ก / ICU / ไตเทียม / ตึกพิเศษ60ต.114ต.
/ CRM /สุขศึกษา / ประชาสัมพันธ์ / ศูนย์สื่อสาร / วิชาการ / ห้องสมุด / QIC / ศูนย์เรียกเก็บ / ศูนย์สิทธิบัตร /
เวชระเบียน / จ่ายกลาง /ซักฟอก / IC / เภสัช/ ทันตะ / ร้านยาสวัสดิการ / ร้านค้าสวัสดิการ / ร้านสวัสดิการ 80ปี
/ สหกรณ์ออมทรัพย์ / การเงิน / พัสดุ / รพ.นค2 / แพทย์แผนไทย / เวชกรรมสังคม / สานักงานเลขา / Lab
- สีชมพู …/12

-12- สีชมพู : PCT ศัลย์ / สูติ / กระดูก / EENT / OR / LR / Anest / XRay /กายภาพบาบัด / บริหาร / งาน จ. / เปล / สนาม / รปภ. / โรงงานช่าง/IM / ยานพาหนะ / สังคมสงเคราะห์/
โภชนาการ / เครื่องมือแพทย์ / NSO / COC/อาชีวเวช / OPD / ER / EMS / หน่วยงานที่เหลือ
กาหนดการแข่งขันกีฬาภายใน รพ.หนองคาย ปี 2564
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เริ่ม เวลา 17.00 น. การแข่งขัน
แบดมินตัน สนามแบดมินตันฮอลลี่ ตลาดวัดธาตุ
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เริ่ม เวลา 16.00 น. การแข่งขัน ปิงปอง /
เปตอง / ตะกร้อ สนามกีฬา รพ.หนองคาย
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เริ่ม เวลา 16.00 น. วอลเล่ย์บอล
ชาย-หญิง สนามกีฬา รพ.หนองคาย
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 15.00 น.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีปี64 /
มอบรางวัลนักกีฬาฟุตซอลคู่พิเศษระหว่างผู้บริหารฟ้า:ชมพู / ฟุตซอลชาย-หญิง / บาสเกตบอลชาย-หญิง / เกมมหา
สนุก ณ สนามกีฬา รพ.หนองคาย 18.00 น. Sport Night & Happy New Year 2021 มอบถ้วย 1.กองเชียร์
(ดูจานวนคนที่เข้าร่วมวิ่งและพิธีเปิด) 2.วิ่งรวม 3. กีฬารวม
กติกาการแข่งขัน
- ตะกร้อแข่ง 2 ใน 3 set เกม 21
- วอลเล่ย์บอล แข่ง 2 ใน 3 set เกม 25
- ฟุตซอลผู้บริหารแข่งครึ่งละ 5 นาที
- ฟุตซอลหญิงแข่งครึ่งละ 5 นาที เสมอยิงลูกโทษฝ่ายละ 5 คน
- ฟุตซอลชายแข่งครึ่งละ 10 นาที เสมอยิงลูกโทษฝ่ายละ 5 คน
- บาสเกตบอลหญิง3x3 แข่งเกม 11 หรือไม่เกิน 10 นาที
- บาสเกตบอลชาย3x3 แข่งเกม 21 หรือไม่เกิน 20 นาที
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.6 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค
รายงานค่าน้าประปา ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 - 2564
ต.ค. 2561
พ.ย. 2561
รวม
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ 2562
จานวน 3,325,000 บาท
194,383.70
204,986.3
399,370.02
12.01
ต.ค. 2562
พ.ย. 2562
รวม
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ 2563
จานวน 3,325,000 บาท
294,459.46
316,007.96
610,467.42
18.36
ต.ค. 2563
พ.ย. 2563
รวม
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ 2564
จานวน 3,500,000 บาท
175,828.66
169,923.92
345,752.58
9.88
รายงานค่าไฟฟ้าประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562-2564 โรงพยาบาลหนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
(16,150,000)
ปีงบประมาณ 2563
(16,150,000)
ปีงบประมาณ 2564
(20,000,000)

ต.ค. 2561
1,358,491.05
ต.ค. 62

พ.ย. 2561
1,215,586.15
พ.ย. 62

รวม
คิดเป็นร้อยละ
2,574,077.20
15.94
รวม
คิดเป็นร้อยละ

1,515,544.43
ต.ค. 2563
1,439,035.57

1,324,640.02
พ.ย. 2563
1,293,115.74

2,840,184.45
17.59
รวม
คิดเป็นร้อยละ
2,732,151.31
13.66
การจัดสรรพื้นที่…/13

-13การจัดสรรพื้นที่อาคารคลอด ผู้ป่วยใน 10 ชั้น (14 ธันวาคม 2563)
ชั้น

หน่วยงาน

กาหนดวันย้าย

พื้นที่ว่าง (ห้องตรวจออร์โถ,
ชั้นที่ 1 ห้องเจาะเลือด)
ชั้นที่ 2 พื้นที่ว่าง
ชั้นที่ 3 ห้องผ่าตัด(ยังไม่ย้าย)
พยาธิวิทยา/LAB
ชั้นที่ 4 เปิดให้บริการ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ชั้นที่ 5 เปิดให้บริการ
งานห้องคลอด
ชั้นที่ 6 เปิดให้บริการ
NICU/กุมารเวชกรรม
ชั้นที่ 7 เปิดให้บริการ

จัดสรรหน่วยงานลงพื้นที่ว่าง กาหนดวันย้าย

กาหนดราคากลาง
คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
คลังพัสดุ/คลัง
เวชภัณฑ์
หน่วยจ่ายกลาง
27 พฤศจิกายน
2563
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
18 มิถุนายน 2563 (แทน x-ray) เปิดให้บริการ
ศัลยกรรมชาย 2 (114
19 สิงหาคม 2563 เตียงชั้น 1)

พฤศจิกายน
2563

21 สิงหาคม
2563
21 มกราคม
2564

17 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานจิตเวช(แทนเด็ก 2) จัดทาราคากลาง
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
21 มกราคม
(แทนเด็ก 1)
2564
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 21 สิงหาคม
ชั้นที่ 8 เปิดให้บริการ
20 สิงหาคม 2563 (COC) เปิดให้บริการ
2563
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โถปิดิกส์
อายุรกรรมชาย+สงฆ์
15 ธันวาคม
ชั้นที่ 9 เปิดให้บริการ
18 สิงหาคม 2563 เปิดให้บริการ
2563
ห้องพิเศษ 12 ห้อง เปิด
ชั้นที่ 10 ให้บริการ 19 มกราคม 2564
ส่งมอบพื้นที่
หน่วยงานที่รอการปรับปรุง
- OPD จิตเวชปรับปรุงเป็น OPD จักษุ
- Day care
- ห้องยา:Stock, unit dose
จัดระเบียบที่จอดรถ
- ชั้นใต้ดิน จอดเฉพาะรถยนต์ 52 คัน
- จัดหาที่จอดรถจักรยานยนต์
- จุดที่ 1 หลัง 114 เตียง จอดได้ 100 คัน
- จุดที่ 2 สนามกีฬา จอดได้ 140 คัน
โครงการพัฒนาอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย
- ออกแบบปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฯ
- จัดสรรพื้นที่ให้บริการ
- แบ่งโซนพื้นที่รองรับผู้ป่วย
- จัดทาห้อง Negative pressure
- งบประมาณ…/14

-14- งบประมาณก่อสร้างปรับปรุง 7,000,000 บาท
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลหนองคาย
- สถานที่ก่อสร้าง ตึกเด็ก 2 (เดิม)
- งบปรับปรุง 5,000,000 บาท
แนวทางเข้า-ออก โรงพยาบาล
1) จุดคัดกรอง
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทางเข้า ใช้ทางลาด เปิด 06.30-16.00 น.
ทางออก ทางลาดทางเชื่อต่ออาคารหลวงปู่ขาว เปิด 06.30-20.00 น.
- อาคารหลวงปู่ขาว ทางเข้า-ทางออก ศูนย์เปล แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
- หน้าคลังพัสดุ (เดิม) คัดกรอง ทางเข้า-ทางออก เวลา 07.30-20.00 น.
ทางเข้า-ทางออก ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเข้าหน้าที่เข้าด้านนี้นอกเวลาคัดกรอง ให้ดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
2) สวมหน้ากาก, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงพยาบาลหนองคาย
ทุกครั้ง
3) ผูท้ ี่จะเข้าโรงพยาบาลหนองคายต้องผ่านการคัดกรองทุกกรณี
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.7 นายผาลี พรมโคตร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่อง
- สานักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือนาเพลง มาตรฐานทางจริยธรรม ไปใช้
ประกอบการจัดประชุม อบรม สัมมนาของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม
- ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่
ขาดทุนทรัพย์ ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองคาย ณ ห้องประชุมพระปทุม เวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งมี
นักเรียนทีจ่ ะมารับทุน จานวน 20 ทุน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4.8 น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ รายงานสรุปข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ปีงบประมาณ 2563
สถิติข้อมูลการรับร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2558-2564

จานวนข้อร้องเรียน…/15

-15จานวนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562-2564

จานวนข้อร้องเรียนแยกตามประเภทการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562-2564

จานวนข้อร้องเรียนทุกข์ แยกตามตาแหน่ง ปีงบประมาณ 2562-2564

สถิติจานวน…/16

-16สถิติจานวนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการและข้อรับเงินช่วยเหลือ รพ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ม.41
ประกันสังคม
เบิกได้

MED
(2)

สูติ
1
1

ศัลย์ฯ
ศัลย์ฯทั่วไป ประสาท
1(1)
(1)
1

ศัลย์ฯ
ทางเดิน
ปัสสาวะ
1

Ortho
1

ENT
1

ER
1

รวม
10
1
1

รวมทั้ง 12 ราย

ความเสียหายที่เป็นเหตุในการขอรับความช่วยเหลือ
- เสียชีวิต (จากการผ่าตัด,จากการคลอด)
- การวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจน(ต้องเข้ารับการรักษาซ้า, รักษานานขึ้น)
- ผลกระทบจากผ่าตัด(ผ่าตัดมดลูกและไปโดนกระเพาะปัสสาวะ)
- รอนานทาให้คนไข้ทรุด ไม่ได้รับความชัดเจนในการรักษา(ส่งต่อจาก รพช.)
สถิติจานวนและวงเงินการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
รพ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2563 (วงเงินทั้งหมด 1,840,000 บาท )

สถิติจานวนและวงเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ รพ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2561-2563
ปีงบประมาณ

ถูกทาร้าย
ร่างกาย

2561 จานวนราย
สปสช.
สวัสดิการ
2562 จานวนราย
สปสช.
สวัสดิการ
2563 จานวนราย
สปสช.
สวัสดิการ

1
3,000
3
5,000
1,000

อุบัติเหตุ

ติด TB

1

1

2

10,000

10,000
15,000
14
89,000
53,000
9
30,000
1,000

15,000
9
52,000
2
5,000

1
15,000

หมอนรอง
กระดูกทับ
เส้นประสาท

2
70,000
3(1)
15,000

เข็มทิ่มตา/
ถูกสารคัด
หลั่ง

1
1,000
1,000
1
5,000

รวมทั้งหมด

4.9 น.ส.โมฬี …/17

-174.9 น.ส.โมฬี นาคสาร หัวหน้ากลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา แจ้งเรื่อง Preanesthesia
Assessment Clinic
วัตถุประสงค์
- เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกทั้งทางร่างกายและจิตใจ
และช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านต่างๆที่อาจขึ้นได้
- แก้ไขสภาวะต่างๆที่ผิดปกติก่อนการผ่าตัด
- ตรวจสอบการใช้ยาควบคุมโรคประจาของผู้ป่วย และพิจารณาการใช้ต่อเนื่อง
จนถึงเช้าวันผ่าตัดเท่าที่จาเป็น
- พิจารณา premedication ช่วยลดความวิตกกังวล, ป้องกันการปวดแผล ฯลฯ
- เวลาที่เหมาะสมในการประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ยังควบคุมโรคได้ไม่ดี คือ อย่างน้อย 1 อาทิตย์
- การประเมินผู้ป่วยเพียง 1 วันก่อนหรือในวันผ่าตัดอาจพบภาวะที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการระงับความรู้สึกส่งผลให้ต้องงดหรือเลื่อนการผ่าตัด
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ลงทะเบียนรับผู้ป่วย
- ทบทวนประวัติจากแฟ้ม, ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ดูผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
- ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
- สอนการปฏิบัติตนด้านต่างๆก่อนการผ่าตัด เช่น การงดบุหรี่ การกินอาหาร
การงดสุรา เป็นต้น
- นัดพบแพทย์หน่วยอื่นในกรณีที่ส่งปรึกษา
การดาเนินการ
1) ประชุมแนวทางปฏิบัติระหว่างแพทย์ที่ทาการผ่าตัด วิสัญญี และอายุรแพทย์
- กาหนดประเภทผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์ในการส่งปรึกษาเพื่อประเมินและ
เตรียมความพร้อมก่อนการระงับความรู้สึก
- กาหนดขั้นตอนในการให้บริการ
2) สถานที่ : ชั้นสาม อาคารเมตตาบารมี (กาลังดาเนินการจัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์)
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
-ไม่ม-ี
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ แจ้งจะทาการแจกเสื้อ มอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
6.2 นายวุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการด่านหน้าแจ้งแนวทางคัดกรองโควิด
- ผูท้ ี่มีความเสี่ยง
1) ตรวจวัดอุณหภูมิ
2) พยาบาลจุดคัดกรองซักประวัติ
- หากเข้าข่าย…/18

-18- หากเข้าข่ายให้คนไข้รอจุดทีใ่ ห้รอ
- OPD ชั้น 1 ข้าง OPD Med
- OPD ชั้น 2 หน้าห้อง OPD EENT
- ให้ OPD นั้น ๆ ตรวจด่านแรก
- หากเข้าข่ายเป็น PUI ตามกรมควบคุมโรค
- คัดแยกไปที่ ARI Clinic
- SWARP ที่จุด ARI Clinic
- รอผล 3 ชั่วโมง
- Admit ตามระบบ
- หากจังหวัดหนองคายมีผู้ป่วย จะทาการเปิด OPD ARI Clinic แบบ Full Team
- โรงพยาบาลหนองคาย 2 ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร)
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม
(1)

(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

