รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้มาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายนฤพนธ์

รุ่งธิติธรรม
ยุทธเกษมสันต์

3. นายถนอม
4. นางณฤดี
5. นางใจทิพย์
6. นางฤดีมน
7. น.ส.ภรณี
8. นายวุฒิศักดิ์
9. นางสุกัญญา
10. นายฉัตรชัย
11. นายธงชัย

เพ็ชรยิ้ม
ทิพย์สุทธิ์
รุจนเวชช์
สกุลคู
พรวัฒนา
อารีย์วัฒนานนท์
กราบไกรแก้ว
บุญประชารัตน์
นาคมนต์

12. นายสาธิต
พจน์จลองศิลป์
13. น.ส.สุนิดา
พรรณะ
14. นางภิรดี
บวรกิติวงศ์
15. น.ส.โมฬี
นาคสาร
16. น.ส.ธิดา
เหล่าไพบูลย์
17. น.ส.นิรมล
พงษ์ไทย
18. นายพิชิต
บุตรสิงห์
19. นายสุรพล เอียตระกูลไพบูลย์
20. นายจารุวัฒน์
แจ้งวัง
21. นางพรรณี
สมัครคุณ
22. นายอภิสามารถ คล่องขยัน
23. นางพรทิพย์
จินดา
24. นายรังสรรค์
ไชยปัญญา
27. นายผาลี
พรมโคตร
25. นายบุญพิชิต
พ่อบาน
26. นางพนิดา
พันธุรัตน์
27. นางกมลรัตน์
สมานทรัพย์
28. นางกมลฐา
เกยด่านกลาง
29. น.ส.เพ็ญพรรณี
ใจกว้าง
30. น.ส.เขมอชิร์กุล
อินทรวิเชียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์/รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนา
ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ
รองผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวช
กรรม
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานรังสี
หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ).../2

-2ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายพิสิฐ
อินทรวงษ์โชติ
2. นายกฤษฎา
ศรีกุลวงศ์
3. น.ส.จินตาหรา
มังคะละ
5. น.ส.มนฤดี
วงศ์จิตรัตน์
6. น.ส.วันรัฐ
ตั้งกิจวานิชย์
7. น.ส.พรรผณิต
ชัยจันทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางขวัญใจ
2. นางสมร
3. นายสมศักดิ์

เกษร
ปัญญาสวัสดิ์
ชัยจันทร์

4. นางบงกชจันทร์
5. น.ส.กิตติยา
6. นางกมลพร
7. นางชุลีพร
8. น.ส.สมจิตร
9. นางวราภรณ์
10. นางอิฎฐิวรรณ
11. นางปวีณา
12. นางนงเยาว์
13. นางกฤษณา
14. นางเยาวเรศ
15. นางนุสรา

กถนานนท์
จิตจักร
จันทร์หล่น
สิงห์ประเสริฐ
สกุลคู
ปู่วัง
พิมพ์ศักดิ์
หาระคุณ
ท้าวพรม
สารบรรณ
ตัณฑเกษม
มหิศนันท์

16. นางสมนา
17. นางณิชา
18. นางพัชรริดา
19. นางกัญญัณณัฎฐ์
20. นางปิยจิตร
21. นางสิวินีย์
22. นางปริณดา
23. น.ส.กชพรรณ
24. นางสุรีพร
25. นางเพียงไพฑูรย์
26. นางลำยอง
27. น.ส.เอมอร
28. น.ส.ประไพนิล
29. นางชมนาด

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ์
ตั้งพรชูพงศ์
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ์
หนุ่มขุนทด
ไตรยะวงศ์
พิลางาม
คำตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แก้วด้วง
วิจิตรานนท์

รองผู้อำนวยการฯ อาวุโส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้างานนิติการ
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญี
ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/
หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
(แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา
หัวหน้างานไตเทียม
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2
หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
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
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC)
หัวหน้างานธนาคารเลือด
หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย
30. นางกุลภาภร.../3

-330. นางกุลภาภร
31. นางรพิพรรณ
32. นางช่อเพชร
33. น.ส.จริยา
34. นายสัญญา
35. นางชนพิชา
36. น.ส.ทิพวรรณ
37. นายกฤษฎา
38. น.ส.อัญชลี
39. น.ส.ศิวิไลซ์
40. น.ส.สิริลักษณ์
41. นายศุภากร
42. น.ส.ศิริพร
43. นายฐิติศักดิ์
44. น.ส.เสาวลักษณ์
45. นางสำเนียง
46. นายวรวุฒิ
47. น.ส.ปรานต์ศศิ

ปัญสวัสดิ์
โสภาเวทย์
ตันกิจเจริญ
ขวัญทองห้าว
พิมพ์เสริฐ
พินยา
เตนากุล
ทัศนไพร
บุญวัฒนะ
ศรีวิเศษ
บุญประกอบ
แสนทำพล
ทองรอบ
ตันนารัตน์
สัจจา
จันทร์รัตน์
ยังเกษม
อินทรวิเชียร

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC
หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล
(แทน) หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้างานช่างเทคนิค
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
(แทน) หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้าห้องสมุด
(แทน) หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
วาระก่อนการประชุม
- มอบรางวัลก้าวท้าใจ (นายพิชิต บุตรสิงห์) : รางวัลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) ผลการออกกำลังกายที่เผา
ผลาญแคลอรี่ได้มากที่สุด 2) ระยะทางวิ่ง 3) การลดน้ำหนัก ซึ่งผู้ได้รับรางวัลระยะทางวิ่งสูงสุดตามลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ประเภทหญิง คุณจุไรพร มั่นมี
ประเภทชาย คุณสมควร ภูกระบิล
ลำดับที่ 2 ประเภทหญิง คุณดาราวรรณ มุลชาภิรมย์
ประเภทชาย คุณสุรพล เอียตระกูลไพบูลย์
ลำดับที่ 3 ประเภทหญิง คุณบัววรรณ อัครวิจิตร
ประเภทชาย คุณพิชิต บุตรสิงห์
รอบ 2 ขอให้ส่งระยะวิ่งภายใน 30 เมษายน 2464 ไม่เกินเวลา 24.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข
- การจัดส่งวัคซีน Sinovac สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า มีจำนวน
จัดส่งวัคซีน 1,440 โดส เป้าหมาย Lot 3 จำนวนทั้งหมด 720 คน ฉีดทั้งจังหวัด ในส่วนของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่
จำนวน 1,251 คน ฉีดไปแล้วจำนวน 1,029 คน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงทีย่ ังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีน
1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย
- คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดหนองคาย มีประกาศ ฉบับ 3/2564 ให้ประชาชนทุกคน
สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อจำเป็นต้องออกจากเคหะสถาน หรือสถานที่ทำงาน เพื่อติดต่อ
ประสานงาน หรือกระทำการอันใด ทั้งมีเหตุผลอันควรต้องสวมใส่
1.3 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล.../4
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- ประธานกล่าวขอบคุณ ทีม MERT โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 8 คน นำทีมโดยแพทย์หญิง
อรอินทร์ วินทะไชย ในการไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์วัฒนาแฟคตอรี่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่
28 มีนาคม-12 เมษายน 2564 ทีมได้เสียสละช่วยเหลือ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า จนปฏิบัติงานสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่
3/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุม ทุกท่านได้ พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการและแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.1.1 สรุปการฉีด Vaccine Covid-19 วันที่ 3-9 เมษายน 2564
1. การซักซ้อมการให้บริการโดยใช้ 8 step
2. การจัดคนมาให้บริการ(พยาบาล) มี 5 จุดบริการ
2.1 จุดตรวจสอบรายชื่อ
2.2 จุดวัด BP, Temperature
2.3 จุดฉีดวัคซีน (ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล) มี 10 จุดบริการ และผู้
ประสานประจำห้อง 4 คน
2.4 จุดสังเกตอาการ (ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ) ดูแลทั่วไป วัดความดันโลหิต
2.5 ประเมินความพร้อมก่อนกลับ 3 คน
3. การจัดระเบียบการนัดหมายมารับวัคซีนควรเฉลี่ยเท่าๆกันและควรมีการสื่อสารให้
ชัดเจน (เข็มที่ 2)
4. การวางแผนสำหรับฉีดกลุ่มประชาชน : พยาบาลจะมีการซ้อมการดูดยาจาก Vial
(6.5,0.5cc x 12-13 เข็ม)
4.1.2 การจัดทีมโรงพยาบาลสนาม
การบริหารอัตรากำลัง โรงพยาบาลสนาม กลุ่มการพยาบาล รพ.หนองคาย
1. การรวมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตึกที่มีอัตราการครองเตียงต่ำ
1.1 หอผู้ป่วยเด็ก1 เด็ก2 และตึก EENT รวมกัน (กรณีในวันพุธ หอผู้ป่วยเด็ก2มี
คลินิก Thalassemia ประมาณ 15-20คน/วัน ตึก EENTไม่ให้นัดผู้ป่วยมา)
1.2 ห้องคลอดรวมกับสูติ-นรีเวช
1.3 การใช้อัตรากำลังทางการพยาบาลในการบริหารผู้ป่ายตามตารางแนบนี้
ทีม.../5

-5ทีม
หอผู้ป่วย
RN
Non RN
1 เด็ก1
12
5
เด็ก2
7
2
EENT
8
3
รวม
27
10
การจัดทีม
4คนx5ทีม=20
2คนx5ทีม=10
2 สูติ-นรีเวช
6
7+2
ห้องคลอด
11
4+3
รวม
17
16
การจัดทีม
3คนx5ทีม=15
2คนx5ทีม=10
2. รับอาสาสมัครพยาบาลวิชาชีพและจัดสรรเจ้าหน้าที่ในตึกมาฝึกเพื่อรอเปิดตึกใหม่ รวม
ทั้งหมด 20 คน (จัด 2 ทีม)
- รับพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัคร 4 คน (จากตึก EENTลาวัลย์ 1 คน,60/3
ชัญญาณิศา (1 คน), COC ชุติมาและจีรนุช (2 คน)
- พยาบาลวิชาชีพจากตึกศัลยกรรมชาย(รอเปิดศัลยกรรมชาย 2) = 9 คน
- นักเรียนทุนที่จบจาก วพ. อุดรธานี= 5 คน
- พยาบาลวิชาชีพมารายงานตัวในวันที่ 19 เม.ย. 2564 = 2 คน
- การจัดสรร Non RN 8 คน ดังนี้
1. จาก OR = 2 คน
2. จาก วิสัญญี = 1 คน
3. จากOPD = 1 คน
4. จากห้องคลอด = 1 คน
5.จากสูติ-นรีเวช = 1 คน
6. จาก EENT = 1 คน
7. จากการรวมตึกสูติ-นรีเวชและห้องคลอดจัดสรรได้มาอีก 2 คน
3. อัตรากำลังที่ขึ้นปฏิบัติงานใน รพ.สนาม จัดเวรดังนี้
เวร
เช้า
บ่าย
ดึก

RN
3
2
2

Non RN
1
1
1

3.2 ที่พักได้จัดให้ที่หอพักนักศึกษา 8 ห้อง
3.3 การเปลี่ยนชุดการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนทุก 15 วันและให้พัก 5 วัน
- แจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วยทุกท่านให้กำชับเจ้าหน้าที่เรื่องการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยติด
เชื้อ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บางท่านแคปหน้าจอคอมใน HosXP เปิดเผยข้อมูล ซึง่ ไม่สามารถทำได้ หากเกิดขึ้นจะมีการ
ดำเนินคดีทันที
ที่ประชุม รับทราบ

-64.2 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง แจ้งเรื่อง Cancer Anywhere
4.2 นางฤดีมน .../6

4.2.1 Cancer Anywhere
1) นโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- ประชาชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วย
บริการปฐมภูมิทใี่ ดก็ได้
- ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว
- โรคมะเร็งไปรับบริการที่ใดก็ได้
- ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องงรอ 15 วัน
Cancer Anywhere
เป้าหมาย
- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย
ในการรับบริการรักษา
- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว
กระบวนการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วย โดยปรับระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
และระบบบริการ ทำให้ศักยภาพการให้บริการในเขตสุขภาพเข้มแข็งยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการโรคมะเร็ง 13 แห่ง
จังหวัด
หน่วยบริการ
รังสี เคมีบำบัด ผ่าตัด
หมายเหตุ
อุดรธานี

1. รพศ.อุดรธานี (A)
2. รพ.มะเร็งอุดรธานี (A)

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√
√
√

สกลนคร

3. รพ.กุมภวาปี (M1)
4. รพศ.สกลนคร (A)
5. รพร.สว่างแดนดิน (M1)

เลย

6. รพ.วานรนิวาส (M1)
7. รพ.เลย (S)
8. รพ.วังสะพุง (F1)

√
√

9. รพ.นครพนม (S)
10. รพ.หนองคาย (S)

√
√

√
√

11. รพร.ท่าบ่อ (M2)

√

√

หนองบัวลำภู

12. หนองบัวลำภู (S)

√

√

บึงกาฬ

13. รพ.บึงกาฬ

√

√

นครพนม
หนองคาย

Tamoxifen
Hormone ใน CA
Breast

การเตรียมระบบ.../7

-7การเตรียมระบบข้อมูลสนับสนุน
เครื่องมือที่ใช้
1. จัดระบบเครือข่าย & Facility Mapping
2. TCB Plus : ส่งต่อข้อมูล
3. The1 : ดูศักยภาพสถานบริการ
4. Cancer Aneywhere Aplication
5. Hospital Cancer Coordinator
จำนวนการ Refer Out
- OPD
การ Refer Out
การ Refer out
ปีงบประมาณ 2563
IPD, 90,
11%

OPD, 749, 89%

OPD 749 ราย แยกตามสถานพยาบาล
จานวน (ราย)

345

500

203

172

รพ.อุดรธานี

รพ.ศรีนครินทร์

29

0
รพ.มะเร็งอุดรธานี

อื่นๆ

- IPD
IPD 90 ราย แยกตามสถานพยาบาลปลายทาง
จานวน (ราย)
50

31

29

24

6

0
รพ.มะเร็งอุดรธานี

รพ.อุดรธานี

รพ.ศรีนครินทร์

อื่นๆ

- Flow Refer Cancer Anywhere.../8

-8- Flow Refer Cancer Anywhere

ผู้รับบริการ OPD.../9

-9ผู้รับบริการ OPD และค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการ OPD เดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564 จำนวน 3,347 ราย
ต่างชาติ
ประกันสังคม
39
238 เบิกจ่าย 1%
7% ตรง

อื่นๆ
24
1%

556
17%

บัตรทอง
เบิกจ่ายตรง
ประกันสังคม
ต่างชาติ
อื่นๆ

บัตรทอง
2490
74%

ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการ OPD ม.ค.2564 จำนวน 696 ราย
ประกันสังคม ,
47, 7%

ต่างชาติ, 7, 1%

เบิกจ่ายตรง ,
120, 17%
บัตรประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
, 522, 75%

ต่างชาติ

บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ

เบิกจ่ายตรง

ประกันสังคม

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยมะเร็งกรณีผู้ป่วยนอก ประจำเดือน มกราคม 2564

แบบเดิม
(เพดาน 700 บาท)
ผู้ป่วย 192 ราย
รายละ 700 บาท
เบิกจ่ายทั้งหมด
134,400 บาท

แบบใหม่
(เบิกจ่ายตามจริงจาก สปสช.)
ผู้ป่วย 192 ราย
min 705 บาท
max 19,398.25 บาท
เบิกจ่ายตามจริง ทั้งหมด
570,497.50 บาท
ผู้ป่วยมะเร็ง.../10

-10ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการ OPD ก.พ.64 จำนวน 656 ราย
ประกันสังคม , 48,
7%

ต่างชาติ, 13, 2%

เบิกจ่ายตรง , 108,
17%

บัตรประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, 482, 74%

ต่างชาติ

บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ

เบิกจ่ายตรง

ประกันสังคม

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยมะเร็งกรณีผู้ป่วยนอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
แบบเดิม
(เพดาน 700 บาท)
ผู้ป่วย 159 ราย
รายละ 700 บาท
เบิกจ่ายทั้งหมด
111,300 บาท

แบบใหม่
(เบิกจ่ายตามจริงจาก สปสช.)
ผู้ป่วย
159 ราย
min
702 บาท
max 10,660 บาท
เบิกจ่ายตามจริง ทั้งหมด
333,767.75 บาท

สรุปตัวชี้วัด Cancer Anywhere
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus

ตัวชี้วัดที่ 2 :.../11

-11ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบประกันสุภาพแห่งชาติที่มีการใช้งานโปรแกรม The1
โปรแกรม The1 เปิดให้บริการทั้งหมด 5 รายการได้แก่
RT , Bone scan , CT , MRI และ Mammogram
ด้านผู้ให้บริการ
ด้านผู้รับบริการ
โรงพยาบาลหนองคายยังไม่เปิดให้บริการ การจอง มีการใช้โปรแกรม The1 ในการจองคิวเพื่อรับ
เพื่อรับการบริการข้างต้น เนื่องจากยังไม่มีผู้ดูแล
บริการ ดังนี้
ระบบ
- คิว RT รพ.มะเร็งอุดรธานี ม.ค.64 จำนวน 2 ราย
- OPD onco 1 ราย จาก 11 ราย คิดเป็น
9.09%
- Ward 1 ราย จาก 7 ราย คิดเป็น 14.29%
- คิว RT รพ.มะเร็งอุดรธานี ก.พ.64 จำนวน 3 ราย
- OPD 2 ราย จาก 12 ราย คิดเป็น 16.67%
- Ward 1 ราย จาก 1 ราย คิดเป็น 100%
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการระดับ A S M1 ที่มี Cancer Coordinator
กำหนดบทบาทหน้าที่ Cancer Coordinator โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
1. การประสานส่งต่อโรคมะเร็งทุกชนิด (ทั้ง refer in และ Refer out )
2. ลงข้อมูลใน TCB Plus
3. พิจารณาข้อมูลสำคัญที่ต้องแนบไฟล์
4. แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ Application cancer anywhere
5. กรณีรับ refer ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้ป่วยผ่าน Web
cancer anywhere และนำเข้าข้อมูลเหล่านี้สู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาล พร้อมติดตามข้อมูลจากโรงพยาบาลต้นทางผ่าน
หากไม่ครบถ้วน
6. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นให้แสดงผลบน Web / Application cancer
anywhere
7. ใช้โปรแกรม The1 เพื่อดูศักยภาพสถานบริการแต่ละแห่งและพิจารณาความ
เหมาะสมของการส่งต่อ
8. สื่อสารกับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรงพยาบาลปลายทางที่มีคิวการรักษารวดเร็ว พร้อมให้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
9. สร้างเครือข่ายและประสานงานกับโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อส่งต่อผู้ป่วย
10. ติดตามการเข้าถึงบริการหลังการส่งต่อจากสถานพยาบาลปลายทาง
11. ลงข้อมูลโปรแกรมทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Base ให้เป็นปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย กรณียา จ2 (สิทธิ UC).../12

-12ค่าใช้จ่าย กรณียา จ2 (สิทธิ UC)
รายการ

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564 (5 mo.)

Total
IMATINIB MESYLATE
Immunoglobulin G
Dasatinib
Nilotinib
RITUXIMAB
TRASTUZUMAB
Deferasirox (SSS) 250
Bevacizumab Inj.
LEDIPASVIR+SOFOSB
Peginterferon Alpha 2a

17,678,581.6
5,980,947.60
4,646,457.00
2,341,202.94
1,121,930.00
869,955.10
536,804.22
709,640.00
290,798.80
246,400.00
151,200.00

6,623,090.45
3,109,737.30
824,088.60
563,518.36
133,740.00
558,208.70
506,461.45
279,585.60
157,069.20
128,800.00
100,800.00

4.2.2 สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.หนองคาย
Liquidity index

Ebitda.../13

-13Ebitda เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564
โรงพยาบาล
EBITDA (M)
1.
2.

นครพนม
บึงกาฬ

92
64

3.

เลย

77

4.

สกลนคร

158

5.

หนองบัวลำภู

80

6.
7.

อุดรธานี
ท่าบ่อ

267
20

8.

หนองคาย

19

ที่ประชุม รับทราบ
4.3 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ แจ้งเรื่องจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นำเสนอโดย นายศุภากร แสนทำพล)
-วั น ที่ 28-29 เมษายน 2564 ฉี ด วั ค ซี น เข็ ม ที่ 2 ใช้ Flow เดิ ม ฉี ด ที่ อ าคารเฉลิ ม
พระเกีย รติ ชั้ น 4 เริ่ม ตั้งแต่ จุ ด 1-8 จุ ดที่ 1 อยู่ห น้าลิ ฟต์ จุดที่ 2 จุดวัด ความดัน จุดที่ 3 เซนยินยอมฉีด และ
ซักประวัติ และจุดที่ 4 รอเข้าฉีด ไปตามลำดับ
-วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จุดที่ 2-3 ที่ตึก 114 เตียง ชั้น 1 และจุดที่ 4 ฉีดวัคซีน
ตามลำดับ
-ปัญหาที่พบคือ ใบนำทาง บัตรคิว และใบเซนยินยอมหลุดหาย จึงมีการเพิ่มจุด เมื่อฉีดเข็ม
ที่ 2 แล้ว โรงพยาบาลจะพิมพ์ใบรับรอง ให้ก่อน
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ : วันที่ 28-29 เมษายน 2564 ให้ทำป้ายบอกทางให้ชัดเจน
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นางสาวนิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.4.1 ผลงาน Fee Schedule ทันตกรรม
การดำเนินงาน
- การตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเสี่ยง
- การฝึกทักษะการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
- การสื่อสารความรู้
- การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
- การให้บริการทันตกรรม
การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี (Sealant)

เปรียบเทียบผลงาน.../14

-14เปรียบเทียบผลงานการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี (Fluoride) ปีงบประมาณ 2563-2564

ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทาความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร (ANC)
เปรียบเทียบผลงานการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทาความ
สะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร (ANC) ปีงบประมาณ 2563-2564

ทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ Fee Schedule จังหวัดหนองคายปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดาเนินงาน.../15
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เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)

การประมาณการ.../16

-16การประมาณการการจัดบริการทันตกรรมในเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดบริการทันตกรรมเด็กนักเรียนปีงบประมาณ 2564
ประมาณการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2564 –กันยายน 2564

ประมาณการรายรับการจัดบริการทันตกรรมเด็กนักเรียนปีงบประมาณ 2564

4.4.2 การให้บริการทันตกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด
-เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงของดบริการทันตกรรม
นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.5.1 การส่งยาทางไปรษณีย์
-จุดรับเรื่อง : ห้องยารวบรวมให้พยาบาลทีจ่ ุดออกบัตรนัด แล้วส่งต่อให้พยาบาล
หน้าห้องตรวจ จากนั้นพยาบาลหน้าห้องตรวจจะรวบรวมใบสั่งยาไปที่องค์กรแพทย์ ภายในเวลา 14.00 น. ของทุก
วัน และมีการตามทุกเช้า ซึ่งใบสั่งยาที่แพทย์อนุมัติผ่าน จะส่งมาที่เภสัชกรรม และจัดส่งยา จัดส่งให้ทุกสิทธิ โดยสิทธิ
30 บาท จะไม่มีค่าจัดส่ง เนื่องจากสามารถจ่ายค่าชดเชย 50 บาท ส่วนสิทธิอื่น ๆ จะให้ร่วมชำระค่าจัดส่ง 80 บาท
ซึ่งการชำระเงินจะใช้ช่องทางเลขบัญชีของโรงพยาบาล และมี Line Official ให้ส่งหลักฐาน และการติดตามว่าผู้ป่วย
ได้รับพัสดุหรือไม่ 1) ตรวจสอบเลขพัสดุของผู้ป่วย 2) โทรสอบถาม
เงื่อนไขการจัดส่ง
- จะต้องมียาเหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน เป็นการคัดกรองเบื้องต้นจากจุดรับเรื่อง
- ยาที่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ ต้องไม่ใช่ยาเสพติด หรือยาแช่เย็น
- ระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน
ช่องทางในการขอรับยาทางไปรษณีย์
- โทรศัพท์
- QR Code
ที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 วัคซีน.../17
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4.5.2 วัคซีน

แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
LOT

ระยะเวลา

1 ก.พ.-เม.ย. 2564
(2 ล้านโด๊ส)
2 มิ.ย.-ส.ค. 2564
3 ก.ย.-ธ.ค. 2564

24 มี.ค. 2564
ปลายมี.ค. 2564
เม.ย. 2564
มิ.ย. 2564
ก.ค. 2564
ส.ค. 2564
ก.ย. 2564
ต.ค. 2564
พ.ย. 2564
ธ.ค. 2564

SINOVAC
(2 ล้านโด๊ส)
200,000
800,000
1,000,000
-

AstraZeneca
(61 ล้านโด๊ส)
6 ล้าน
10 ล้าน
10 ล้าน
10 ล้าน
10 ล้าน
10 ล้าน
5 ล้าน

-

ความพร้อมของตู้เย็นเก็บวัคซีน ในจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาล

ความจุที่สามารถจัดเก็บ
วัคซีน (dose)

หมายเหตุ

Astrazeneca Sinovac
รพ.หนองคาย

16,000

8,000

รพร.ท่าบ่อ

4,000

2,000

รพ.โพนพิสัย

2,000

1,000

รพ.ศรีเชียงใหม่

800

400

รพ.สังคม

1,000

500

รพ.สระใคร

2,000

1,000

รพ.เฝ้าไร่

600

300

รพ.รัตนวาปี

2,000

1,000

รพ.โพธิ์ตาก

400

200

รวม

28,800

14,400

รพ.หนองคาย
อยู่ระหว่างการจัดซื้อตู้เย็นเพิ่มเติม
ขนาด 32 คิว 1 ตู้
บรรจุวัคซีนได้
Sinovac 10,000 dose
Astrazeneca 20,000 dose

AEFI จากการฉีดวัคซีนโควิด.../18

-18AEFI จากการฉีดวัคซีนโควิด
AEFI แยกตามระยะเวลาการเกิด ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

อาการข้างเคียงที่พบภายใน 30 นาที

รายงาน ADR จากการฉีดวัคซีนโควิด ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ผู้ป่วยที่ได้รับการแก้ไข ที่ ER/Admit 2 ราย
1. Tachycardia แก้ไขที่ ER อาการดีขึ้น
2. R/O Stroke Admit

4.5.3 การบริหารจัดการยา.../19

-194.5.3 การบริหารจัดการยาโรงพยาบาลสนาม
-มี 2 ส่วน คือ 1) สต็อกวอร์ด ให้เบิก 1 ครั้ง/สัปดาห์ 2) ตามที่แพทย์ Round
ส่งมาเบิกเวรเช้า (หากมีฉุกเฉิน มีเวรบ่าย/ดึก) เวรเช้า ห้องยาจะเป็นคนส่งให้ เวรบ่าย/ดึก ให้ยานพาหนะเป็นผู้จัดส่ง
-นโยบายของเขตสขภาพที่8 : ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร เข้าร่วมตามนโยบายของเขต
เบื้องต้นโรงพยาบาลต้องมีเลขโรงพยาบาลสนาม และเลข EC
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 นายผาลี พรมโคตร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่อเพื่อทราบ ดังนี้
4.6.1 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2564
-โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะจัด
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 จังหวัดหนองคาย หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
ในระหว่างวันที่ 17– 21, 24,25,27,28,31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ชื่น ระวิวรรณ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์จำนวน 18 คน,ทันตแพทย์จำนวน 6 คน, เภสัชกรจำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน
-วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แจกใบประกาศนียบัตรฯ ผู้ผ่านการอบรม
ปฐมนิเทศฯ
4.6.2 แจ้งการจัดสรรโควตาแพทย์แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 25665
-โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา
2565 จำนวน 5 สาขา ดังนี้
1. สาขาศัลยศาสตร์ 1 โควตา
2. สาขาอายุรศาสตร์ 1 โควตา (มีผู้รับทุนแล้ว)
3. สาขาจิตเวชศาสตร์ 1 โควตา
4. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 โควตา
5. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 1 โควตา (มีผู้ขอรับทุนแล้ว)
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ -ประชุมรับน้องใหม่ให้อยู่ประจำที่ก่อน ปรับการประชุมโดยใช้ระบบ ZOOM ร่วม
ด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรม
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค
(นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการด้านบริหาร)
รายงานค่าน้ำประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564
เดือน

ปีงบประมาณ2563 จำนวน 3,325,000 บาท

ปีงบประมาณ2564 จำนวน3,500,000 บาท
เดือน
จำนวนที่ใช้

จำนวนเงิน

ต.ค.-63

7,496.00

175,828.66

316,007.96

พ.ย.-63

7,241.00

169,923.92

11,746.00

275,237.28

ธ.ค.-63

7,540.00

13,147.00

308,050.59

ม.ค.-64

7,186.00

177,088.97
168,432.39

จำนวนหน่วยที่ใช้

จำนวนเงิน

ต.ค.-62

12,673.00

324,094.41

พ.ย.-62

13,488.00

ธ.ค.-62
ม.ค.-63

ก.พ.-63.../20

-20ก.พ.-63

11,685.00

273,747.79

ก.พ.-64

7,537.00

176,306.17

มี.ค.-64

9,398.00

220,673.26

มี.ค.-64

6,839.00

159,982.36

รวม

72,137.00

1,717,811.29

รวม

43,839.00

1,027,562.47

ร้อยละ

เดือน

51.66
ร้อยละ
29.36
รายงานค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564
ปีงบประมาณ2563 จำนวน 16,150,000 บาท
ปีงบประมาณ2564
จำนวน 20,000,000 บาท
เดือน
จำนวนที่ใช้
จำนวนเงิน
จำนวนที่ใช้
จำนวนเงิน

ต.ค.-62

386,699.90

1,515,544.43

ต.ค.-63

366,118.59

1,439,035.57

พ.ย.-62

325,579.00

1,324,640.02

พ.ย.-63

323,278.94

1,293,115.74

ธ.ค.-62

266,573.17

1,061,449.25

ธ.ค.-63

263,770.41

1,024,395.78

ม.ค.-63

278,990.05

1,093,206.68

ม.ค.-64

246,987.00

969,241.83

ก.พ.-63

252,465.77

1,009,863.07

ก.พ.-64

263,835.41

1,043,212.27

มี.ค.-63

357,471.09

1,430,296.09

มี.ค.-64

403,578.60

1,550,931.62

รวม

1,867,778.98

7,434,999.54

รวม

1,867,568.95

7,319,932.81

ร้อยละ

46.04

ร้อยละ

36.60

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ เสนอขอปรับแผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
- จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง และทรัพยากรสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคาย
(CFO) ครั้งที่ 1/2564
เนื่องจากมีการจัดการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง และทรัพยากรสุขภาพโรงพยาบาล
หนองคาย (CFO) ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา
สุจนิล ชั้น 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ
2564 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค.64) ที่ผ่านมานั้น
มติที่ประชุม ได้มีการเสนอขอปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยขอ
อนุมัติใช้หมวดเงินงบกลาง เพื่อใช้ดำเนินการในการปรับแผนฯ ในด้านที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ในด้านต่างๆ ของ
โรงพยาบาลหนองคาย
ปรับแผนเงินบำรุง.../21
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ลำดับ

รายการที่เสนอขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย จากหมวดที่ 8 งบกลาง
ด้านรายจ่าย
หมวดที่ 3 ค่าใช้สอย
รายการด้านรายจ่าย
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินที่ขอปรับ วงเงินที่ปรับ (ใหม่)
(บาท)
(เพิ่ม-ลด) บาท
(บาท)

1

3.10 ค่าบริการตรวจทางการแพทย์

11,000,000.00

(+) 800,000.00

11,800,000.00

2

3.15 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ
LAB

9,000,000.00

(+) 1,500,000.00

10,500,000.00

3

3.16 ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติพร้อมน้ำยา

21,000,000.00

(-)
21,000,000.00

0.00

เหตุผล
3.10 ค่าบริการตรวจทางการแพทย์ ขอปรับเพิ่มวงเงินรายการค่าตรวจเมมโมแกรม และค่า
ตรวจมวลกระดูก จำนวนเงิน 800,000 บาท
3.15 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ LAB ขอปรับเพิ่มค่าจ้างตรวจชิ้นเนื้อ Patho จำนวนเงิน
1,500,000 บาท
3.16 ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564
ยังไม่ได้ทำสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ฯ จึงขอปรับเงินในหมวดรายการนี้ไปเพิ่มในหมวดรายการ 4.9 ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 21,000,000 บาท
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-22สรุปการปรับแผนรายจ่ายหมวดที่ 3 ค่าใช้สอย วงเงินลดลงจำนวน 18,700,000 บาท
4. ค่าวัสดุ
ลำดับ รายการด้านรายจ่าย
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินที่ขอ
วงเงินที่ปรับ (ใหม่)
(บาท)
ปรับ(เพิ่ม-ลด) บาท (บาท)
1

4.1 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

2

4.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์

130,000,000.00

(+)
2,500,000.00

132,500,000.00

12,000,000.00

(+)
23,000,000.00

35,000,000.00

เหตุผล
4.1 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอปรับเพิ่มตามปริมาณการใช้ยาให้เพียงพอกับ
การใช้งาน จำนวนเงิน 2,500,000 บาท
4.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ปรับเพิ่มจากหมวด 3.16 วงเงิน 21 ล้านบาท และเพิ่ม
วงเงินค่าน้ำยาตรวจ COVID-19 อีก 2 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ขอปรับเพิ่ม 23,000,000 บาท
สรุปการปรับแผนรายจ่ายหมวดที่ 4 ค่าวัสดุ วงเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 25,500,000 บาท
หมวดที่ 7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย
ลำดับ
รายการด้านรายจ่าย
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินที่ขอ วงเงินที่ปรับ (ใหม่)
(บาท)
ปรับ(เพิ่ม-ลด)
(บาท)
บาท
1

7.3 เงินสนับสนุน PP Basic Service

2,500,000.00

(+)
2,000,000.00

4,500,000.00

2

7.8 เงินสนับสนุนเงิน UC อื่นๆ

1,000,000.00

(+)
3,000,000.00

4,000,000.00

เหตุผล
7.3 เงินสนับสนุน PP Basic Service ปรับวงเงินเพิ่มจากมีการจัดสรรเงิน PP Fee
Schedule ปี 2563 คืนให้ รพ.สต.ตามผลงาน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
7.8 เงินสนับสนุนเงิน UC อื่นๆ สนับสนุนค่าบริหารจัดการฯให้กับ สสจ.นค.ตามมติที่
ประชุม กวป. โดย รพ.หนองคาย จะได้จัดสรรเงินคืนใน Virtual Account 2564 จำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม 3,000,000
บาท
สรุปการปรับแผนรายจ่ายหมวดที่ 7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย วงเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 5,000,000 บาท
รวมจำนวนเงินที่ขอปรับเพิ่ม 11,800,000 บาท (เสนอขออนุมัติใช้งบกลาง)
1) รายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น คือ
- OT
- หมวดวัสดุยา
- หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์
- วัสดุงานบ้าน งานครัว
2) แผนวัสดุครึ่งปีหลัง ไม่ให้เบิกจ่ายตามเรทเดิม
3) ให้หน่วยงานเป็นผู้เบิกเอง
4) วัสดุบางชนิดไม่จำเป็นไม่ควรสต็อกของ
5) ให้หน่วยงานลด.../23

-235) ให้หน่วยงานลดการเบิกวัสดุงานบ้าน งานครัว และวัสดุสำนักงาน
6) การซ่อมบำรุง ทุกการซ่อมบำรุง ต้องผ่านคณะกรรมการทั้งหมด เพราะด้วยมีการใช้
เงินเป็นจำนวนมาก เช่น หน่วยจ่ายกลาง ได้ย้ายหน่วยงาน ราคาย้ายประมาณ 1,700,000 บาท ให้ตั้งคณะกรรมการ และ
ต่อรองราคา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มีที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร)
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม
(1)

(นายรังสรรค์ ไชยปัญญา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

