รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.15 น.
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้มาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายนฤพนธ์

รุ่งธิติธรรม
ยุทธเกษมสันต์

3. นายถนอม
เพ็ชรยิ้ม
4. นางณฤดี
ทิพย์สุทธิ์
5. นางใจทิพย์
รุจนเวชช์
6. นางฤดีมน
สกุลคู
7. น.ส.ภรณี
พรวัฒนา
8. นายวุฒิศักดิ์
อารีย์วัฒนานนท์
9. นางสุกัญญา
กราบไกรแก้ว
10. นายปิยะเดช
วลีพิทักษ์เดช
11. นายฉัตรชัย
บุญประชารัตน์
12. นายธงชัย
นาคมนต์
13. นายสาธิต
พจน์จลองศิลป์
14. น.ส.สุนิดา
พรรณะ
15. นางภิรดี
บวรกิติวงศ์
16. น.ส.โมฬี
นาคสาร
17. น.ส.ธิดา
เหล่าไพบูลย์
18. น.ส.นิรมล
พงษ์ไทย
19. นายพิชิต
บุตรสิงห์
20. นายสุรพล
เอียตระกูลไพบูลย์
21. นายจารุวัฒน์
แจ้งวัง
22. นางพรรณี
สมัครคุณ
23. นายอภิสามารถ คล่องขยัน
24. นางพรทิพย์
จินดา
27. นายรังสรรค์
ไชยปัญญา
25. นายผาลี
พรมโคตร
26. นายบุญพิชิต
พ่อบาน
27. นางพนิดา
พันธุรัตน์
28. นางขณิตา
สุวรรณคีรี
29. น.ส.เพ็ญพรรณี
ใจกว้าง
30. น.ส.เขมอชิร์กุล
อินทรวิเชียร
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายพิสิฐ
อินทรวงษ์โชติ
2. นายกฤษฎา
ศรีกุลวงศ์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์/รองผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนา
ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผู้อานวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รองผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล
รองผู้อานวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ
รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร/หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานรังสี
(แทน) หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองผู้อานวยการฯ อาวุโส
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านสารสนเทศ
3. น.ส.จินตาหรา.../2

3. น.ส.จินตาหรา
4. นางกมลฐา
5. น.ส.มนฤดี
6. น.ส.วันรัฐ
7. น.ส.พรรผณิต

มังคะละ
เกยด่านกลาง
วงศ์จิตรัตน์
ตั้งกิจวานิชย์
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. นางลายอง
27. น.ส.เอมอร
28. น.ส.ประไพนิล
29. นางชมนาด
30. นางกุลภาภร
31. นางรพิพรรณ
32. นางช่อเพชร

สกุลคู
ตั้งพรชูพงศ์
ตั้งพรชูพงศ์
พรหมเขจร
หอมวุฒิวงศ์
หนุ่มขุนทด
ไตรยะวงศ์
พิลางาม
คาตา
นามศักดิ์
เลขนอก
อดุลโภคาธร
แก้วด้วง
วิจิตรานนท์
ปัญสวัสดิ์
โสภาเวทย์
ตันกิจเจริญ

-2ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
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
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC
หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล
หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล
33. น.ส.จริยา.../3

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. นางสาเนียง
46. นายวรวุฒิ
47. น.ส.ปรานศศิร์
48. น.ส.พรพิมล
49. นายคาปุ่น
50. น.ส.รัชดาภรณ์
51. นายธงชัย

ขวัญทองห้าว
พิมพ์เสริฐ
พินยา
เตนากุล
ทัศนไพร
บุญวัฒนะ
ศรีวิเศษ
บุญประกอบ
แสนทาพล
ทองรอบ
ตันนารัตน์
สัจจา
จันทร์รัตน์
ยังเกษม
อินทรวิเชียร
สารแหวน
วงไชยา
ปุยนุเคราะห์
อักษรพิมพ์

-3(แทน) หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้างานช่างเทคนิค
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
(แทน) หัวหน้างานเวชระเบียน
หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้าห้องสมุด
(แทน) หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คลินิคพิเศษ
ศัลยกรรมชาย
กุมารเวชกรรม
จิตเวช

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
วาระก่อนการประชุม
- แนะนาเจ้าหน้าที่ใหม่
นางสาวสุณารีรัตน์ สุริยะวงค์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ จากโรงพยาบาลขอนแก่น
มาช่วยราชการโรงพยาบาลหนองคาย
- ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น โรงพยาบาลหนองคาย
- ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2563
ระดับประเทศ นายธงชัย นาคมนต์
ระดับจังหวัด นายคาปุ่น วงศ์ไชยยา
- ข้าราชการได้รับมอบหมายและแต่งตั้ง
นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่าย
การแพทย์ ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข ได้คัดเลือกให้รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าพยาบาลเชี่ยวชาญ และประเมินเลื่อนในตาแหน่ง ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประธาน ขอขอบคุณบุคลากรทั้ง 4 ท่าน ที่ทาให้โรงพยาบาลหนองคายเจริญก้าวหน้า
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย
1.1 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น
ชื่อ-สกุล.../4

-4ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นางฉวีวรรณ
อินทรายศ

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรหนองคาย

นายพูลศักดิ์ ขามะโน

นายช่างสารวจอาวุโส สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่พะเยา

ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย

นายเอกพร จุ้ยสาราญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน งบเงินกู้
เขต ลาดับ รายการ
ราคา
สถานที่
จังหวัด
(หน่วย)
ต่อหน่วย
(บาท)
จัดสรร
วงเงินรวมทั้งสิ้น
8

1

1

ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อ
1,601,400 1
รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
COVID-19
แบบห้องแยกการติดเชื้อ
ทางอากาศ สาหรับแบบ
หอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้า
โรงพยาบาลหนองคาย
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1
รายการ

1,601,400
1,601,400 โรงพยาบา
ลหนองคาย

หนองคาย

2. ค่าครุภัณฑ์
เข
ต

ลาดับ

รายการ
วงเงินรวมทั้งสิ้น

8

1

กล้องส่องตรวจทางเดิน
หายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวี
ดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์
แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วย
ในการตรวจทางเดินหายใจ

ราคา
ต่อหน่วย

จานวน งบเงินกู้
(หน่วย) (บาท)
5

1,000,000 1

สถานที่
จัดสรร

จังหวัด

8,340,000
1,000,000 โรงพยาบา
ลหนองคาย

หนองคาย

และใส่ท่อหายใจ.../5

-5และใส่ท่อหายใจ
โรงพยาบาลหนองคาย
จานวน 1 ชุด
8

2

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจข
นิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้
ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบ
สัญญาณเตือน โรงพยาบาล
หนองคาย 2 เครื่อง

8

3

เครื่องติดตามการทางานของ 3,600,000 2
หัวใจและสัญญาณชีพ 6
พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์
ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
โรงพยาบาลหนองคาย 2
เครื่อง

ที่ประชุม รับทราบ

70,000

2

140,000

โรงพยาบา
ลหนองคาย

หนองคาย

7,200,000 โรงพยาบา
ลหนองคาย

หนองคาย

1.3 เรื่องแจ้งจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการค่าบริการ Fee Schedule งานสุขภาพช่องปาก ปี 2564

1) บริการตรวจและป้องกันช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

2) บริการตรวจสุขภาพ.../6

-62) บริการตรวจสุขภาพช่องปาก เด็กวัยเรียน
- ค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ 4-12 ปี

3) บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร ในเด็กอายุ 6-12 ปี

4) บริการในหญิงตั้งครรภ์ (Fee Schedule -Dental) จ.หนองคาย 2564

- ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- รับบริการปฐมภูมิกับหมอประจาครอบครัวได้ทุกที่
- ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน
- เปลี่ยนหน่วยบริการได้เอง ผ่านไลน์/แอพพลิเคชั่น
- ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี เงื่อนไขเหมือนระบบเดิม

- มะเร็งรับบริการ.../7

-7- มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ ที่พร้อม
- 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
- การบริหารจัดการวัคซีน Covid-19 จังหวัดหนองคาย
- ด้านการให้บริการ นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
- ด้านการประกันสุขภาพ นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
- ด้านระบบข้อมูล นายบัน ยีรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
- ด้านประชาสัมพันธ์ นายมะณู บุญศรีมณีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
-ด้านบริหารจัดการ/ศึกษา นายมะณู บุญศรีมณีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
- Mr.Vaccine นายชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
- Time Line ดาเนินการ
- สารวจกลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มบุคลากร 5,000 คน
- กลุ่ม อสม. ด่านหน้า กาลังดาเนินการ
- กลุ่มโรคเรื้อรัง กาลังดาเนินการ
- กลุ่มผู้สูงอายุ รอดาเนินการ
- ดาเนินการ ให้บริการฉีก ทุกโรงพยาบาล 9 โรงพยาบาล
- ระยะเวลา มิถุนายน-ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินการ 80 % ใน 3 เดือน
1,200 คน/เดือน 135 คน/วัน/รพ.
- รอบแรก 100,000 โด๊ส ยกเว้นกลุ่ม 0-17 ปี และหญิงตั้งครรภ์
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล
1.4.1 โรงพยาบาลหนองคาย : พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเสื้อคลุมสาหรับการป้องกันเชื้อ
โรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (แบบกันน้า) Coverall Gown ช่วยป้องกันการติดเชื้อ สามารถป้องกันเลือดหรือสารคัดหลั่งได้
และ Reusable Isolation Gown เสื้อกาวน์กันน้าแบบสามารถใช้ซ้าได้ จัดพิธีรับมอบที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการรับ และส่งมอบให้กับผู้อานวยการ
โรงพยาบาลหนองคาย
1.4.2 วัดโพธ์ชัยบริจาครถรับบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลหนองคาย : มีพิธีมอบรถรับ
บริจาคโลหิตพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ฝ่ายเลขานุการ ได้นารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่
2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th ให้ผู้เข้าประชุม ทุกท่านได้ พิจารณาล่วงหน้า
แล้ว หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการและแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ที่ประชุม รับทราบ.../8

-8ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.1.1 ส่งทีมบุคลากร:ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -12 เมษายน
2564 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมส่งแรงใจ แด่ Super Hero ในวัน
ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
แพทย์
พยาบาล

1. แพทย์หญิงอรอินทร์ วินทะไชย
2. นายอดิศักดิ์ ปานิเสน
3. นายปัณณวัฒน์ สีชัย
4. นายภาณุพงศ์ คูสกุล
5. นางสาวสุธารี ภัทรขจี
เภสัชกร
6. นางสาวฉัตรฉมา เพ็งสุข
EMT/PN
7. นายธวัชชัย เหรียญทอง
พนักงานขับรถยนต์ 8. นายอัครเดช คนดี
ผู้ประสานจังหวัด 9. นางสาวศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ

นายแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)
(หมายเลขทะเบียน กฉ-7618)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ศัลยกรรมชาย
ศัลยกรรมชาย
อายุรกรรมชาย
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
เภสัชกร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ยานพาหนะ
ศูนย์สั่งการและรับแจ้งเหตุ

ที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 ตัวอย่างการเขียนใบลา/จัดเวร
การเขียนใบลา
- ให้ใช้แบบฟอร์มเหมือนกัน แบบมาตรฐาน
- ลงรายละเอียดข้อมูลให้ครบ
การจัดตารางเวร
- ต้องมีกรอบ (งานอะไรบ้าง)
- กรอบเจ้าหน้าที่ใช้กี่คน และเจ้าหน้าที่ใช้วุฒิ/ตาแหน่งอะไรขึ้นเวร
- เวรที่จัดไปแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจมีการปรับเปลี่ยน
- ปรับตามภาระงานที่เปลี่ยนไปด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การจ่ายค่าตอบแทนและสนับสนุนค่าอาหารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสาหรับสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2561) เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 ให้ ปรับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ไม่เกิน 1 เท่า ของอัตราที่
กาหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2552
ลาดับ ตาแหน่ง
1
2

แพทย์เวรนอก
แพทย์เวรใน
เภสัชกร

ค่าตอบแทน ปรับเพิ่ม
(ตาม ฉ. 5 )
0.5 เท่า
1,100
1,650
550
825
720
1,080
3.พยาบาลวิชาชีพ.../9

3
4
5
6

-9พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นวก. และสายงานเริ่มต้นระดับ 3 600
900
พยาบาลเทคนิค/จพ.สาธารณสุข และสายงานเริ่มต้นระดับ 2
480
720
ผู้ช่วยพยาบาล และสายงานเริ่มต้นระดับ 1
360
540
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
300
450
ข้อพิจารณา
- ปรับอัตราค่าตอบแทน 0.5 เท่าจากอัตราค่าตอบแทน ฉ.5 ทุกตาแหน่ง ทุกหน่วยที่ขึ้น

ปฏิบัติงาน
- ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 15
เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.
- สนับสนุนค่าอาหารให้เจ้าหน้าที่รายละ 50 บาท/คน/เฉพาะเวรปกติ
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 แก้ไขอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเวรรอให้บริการ(on call)
สาหรับพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานส่งต่อผู้ป่วย(Refer)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ข้อ 1.8 กรณีที่หน่วยบริการ มีความจาเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เวรรอให้บริการ (On Call) เพื่อให้บริการผู้ป่วย ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณากาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสม
ขอยกเลิก ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 59 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2563 เรื่อง การแก้ไขอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะเวรรอให้บริการ(On Call) เพื่อ
ให้บริการส่งต่อผู้ป่วย
ขอแก้ไขอัตราค่าตอบแทน
1. ปฏิบัติงานลักษณะเวรรอให้บริการ(on call)ให้ได้รับอัตรา 300 บาท/เวร/ผลัด
2. และหากในเวร/ผลัดนั้นมีการปฏิบัติงานจริงให้ได้รับค่าตอบแทน ในได้อัตรา
650 บาท และต้องมาปฏิบัติงานภายใน 15 นาที นับจากที่ศูนย์สื่อสารตาม หากเกิน 15 นาที ให้ลดอัตรา
ค่าตอบแทนลง 2 เท่า ในส่วนที่เกินโดยคานวณจากนาทีที่ 16 เป็นต้นไป [(81.25 บาท/60 นาที)*2 เท่า *จานวน
นาทีที่เกิน] และต้องรับผิดชอบภาระงานตลอดทั้งผลัด
3. และหากปฏิบัติงานเกินจากผลัด ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากผลัดนั้น เป็นราย
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 81.25 บาท เศษของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดเศษทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเป็น 1 ชั่วโมง
ทั้งนีใ้ ห้มีผลบังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.2.1 การเตรียมความพร้อมรับ Re-accredit HA ; การนิเทศทางคลินิก
การนิเทศการพยาบาลทางคลินิก เริ่ม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564
ทั้งหมด 27 หน่วยงาน เสร็จแล้ว 25 หน่วยงาน = 92.59 %
- ตึกอายุรกรรมชาย 1,2. (8,25/02/64) การดูแลผู้ป่วย Stroke fast track ใน
หน่วยงาน
- ตึกพ.60/2 (10/02/64) การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดลาไส้ใหญ่ ทางหน้าท้อง
- ตึกกุมารเวชกรรม.../10

ที่ประชุม รับทราบ
2564

-10- ตึกกุมารเวชกรรม (15/02/64) การดูแลผู้ป่วยDHF
- ห้องคลอด และหลังคลอด (16-17/02/64) การพยาบาลผู้ป่วยตกเลือดหลัง
คลอด
- ตึก พ. สู่ขวัญ ,ตึก พ.VIP/4,5 (18-19/02/64)
- การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด C/S
- การรับทารกแรกเกิด
- ตึก ICU 1, 2 (1-2/03/64) การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยที่ได้
ยา RtPA
- ตึก OPD. รพ.นค. 2 (05/03/64) การดูแลผู้ป่วย Stemi ขณะรอตรวจ
- ตึก คลินิกตรวจพิเศษ (08/03/64) การพยาบาลผู้ป่วย UGIB ที่มารับการตรวจ
EGD
4.2.2 การเตรียมความพร้อมรับ Re-accredit HA ; การเข้าร่วมประชุม HA Forum

ประชุมวิชาการประจาปีครั้งที่ 21 (21st HA National Forum) Enhancing
TRUST in Healthcare; Virtual Conference วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมอรัญญา, ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล, ห้องประชุมห้องสมุด, ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 นางฤดีมน สกุลคู รองผู้อานวยการฯ ด้านการคลัง แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.3.1 PP Fee Schedule
การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ( PP Fee schedule) ปี
2564
ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการ (Fee Schedule)
- เป็นการจ่ายชดเชยสาหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่
ต้องเร่งรัดการถึงบริการเฉพาะของประชาชนทุกสิทธิ ตามรายการ PP Fee schedule จานวน 9 รายการ
อัตราจ่ายรายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2564

- ตามมติคณะ.../11

-11- ตามมติคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
ครั้งที่1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
- ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ผลงาน ( PP Fee schedule) ปี 2564
การได้รับชดเชย Fee Schedule ANC ปี 2563

กรณีติด C สาเหตุ
1. ไม่มีเลข 13 หลัก
2. ไม่อยู่กลุ่มเป้าหมายของการตรวจคัดกรอง
3. เบิก ANC เกิน 5 ครั้ง
การได้รับชดเชย Fee Schedule ANC ปี 2564

สรุปการเบิกชดเชย Fee Schedule PAP ปี 2563

ได้รับชดเชย.../12

-12ได้รับชดเชย Fee Schedule PAP 2564
รายได้
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สรุปรายงานการเบิกชดเชย Fee Schedule ปี 2563-2564

สรุปรายงานการเบิกชดเชย PAP ปี 2564

ในปี 2564 มี การจัดสรร Cancer anywhere มีการจ่าย แบบ FS
1. การจัดสรร Cancer anywhere คนไข้นอก จะมีการจ่ายชดเชย เป็น แบบ
Fee schedule มีการกาหนดรายมาให้
2. มีการจ่าย มีการจ่าย แบบ Fee for service จ่ายตามจริง
หมายเหตุ รายละเอียด จ่ายตามแบบ Fee schedule มีหมวด LAB, X-RAY ตรวจพิเศษ
และค่าบริการทางการพยาบาล ทาหัตถการวิสัญญี ค่าบริการทางทันตกรรม
ที่ประชุม รับทราบ

4.3.2 QOF.../13

-134.3.2 QOF
ร้อยละของประชากรไทย 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้าตาลในเลือด (>=90.00)
- ปี 2563 86.11%
- ปี 2564 92.11%
ร้อยละของประชากรไทย อายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
(>=90.00)
- ปี 2563 86.04%
- ปี 2564 91.61%
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
(>=70.00)
- ปี 2563 76.67%
- ปี 2564 64.29%
ร้อยละสะสมความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี
ภายใน 5 ปี (>=80.00)
- ปี 2563 41.16%
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย CKD จากระยะ 3B สู่ระยะที่ 4 ขึ้นไป
(<10.00)
- ปี 2563 24.68%
- ปี 2564 16.82%
ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3 และ 4 ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ (>=97.00)
- ปี 2563 100%
- ปี 2564 100%
ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (<4.20)
- ปี 2563 0%
- ปี 2564 0%
4.3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง โรงพยาบาลหนองคาย
คณะทางาน
1. นางฤดีมน สกุลคู
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะทางาน
2. นายกฤษฎา ศรีกุลวงษ์ นายแพทย์ชานาญการ คณะทางาน
3. นายศุภากร แสนทาพล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ คณะทางาน
4. นางสาวทิพวรรณ เตนากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะทางาน
5. นายจอมพล รัตนา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะทางาน
6. นายวิชัย สุวรรณสีหา พนักงานพิมพ์ ส 4
คณะทางาน
7. นางสาวศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เลขานุการฯ
บทบาทหน้าที่
1. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม
2. จัดทาข้อมูลข่าว
3. สื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆทั้งภายนอกและภายใน
4. วิเคราะห์ข่าวและการรับรู้ของสาธารณะ
5.ประชาสัมพันธ์.../14

-145. ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลจากทุกสื่อ
เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
6. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
อานวยการมอบหมาย
4.3.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
สรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนปี 2564
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ความสมบูรณ์.../15

-15ความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน
ส่ง Chart 7 วันหลัง D/C แยกตาม PCT
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4.3.5 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายรับเงินบารุง
ปีงบประมาณ 2564
รายรับเงินบารุง ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ รายการ

แผนเงินบารุง

ต.ค.63 - ก.พ.64 %

เป้า

ปี 2563

ปี 2562

รายรับเงินสด
รายรับเบิกต้นสังกัด/
ข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
รายรับจากกองทุน
3 ประกันสังคม

101,500,000.00 28,891,780.43 28.46 41.67 42,976,238.54 38,131,985.62

4 รายได้อื่นๆ

40,100,000.00

5 รายรับเงิน UC

299,620,000.00 148,626,053.63 49.60 41.67 128,946,344.69 149,184,666.22

รวมรายรับ

726,220,000.00 297,311,590.95 40.94 41.67 317,537,003.88 275,383,733.35

206,500,000.00 69,782,620.20 33.79 41.67 76,348,764.99 61,515,330.40
78,500,000.00 33,967,176.15 43.27 41.67 52,393,238.18 15,403,619.43
16,043,960.54 40.01 41.67 16,872,417.48 11,148,131.68

รายจ่ายเงินบารุง ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

รายการ

แผนเงินบารุง

ต.ค.63 - ก.พ.64

%

เป้า

ปี 2563

ปี 2562

1 งบบุคลากร

66,000,000.00

23,477,755.12 35.57 41.67 27,495,248.25 23,706,468.79

2 ค่าตอบแทน

131,275,000.00

46,328,963.46 35.29 41.67 48,623,246.35 42,108,908.62

3 ค่าใช้สอย

138,980,000.00

38,540,108.73 27.73 41.67 40,004,366.32 25,745,366.23

4 ค่าวัสดุ

312,250,000.00 108,134,511.59 34.63 41.67 122,033,726.74 123,300,334.39

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และ
5 สิ่งก่อสร้าง

28,550,000.00

6 ค่าสาธารณูปโภค

24,720,000.00

16,358,945.00 57.30 41.67 13,615,260.00 16,147,020.00
41.
6,291,643.35 25.45 67 6,676,872.28 7,166,900.53

7 เงินสนับสนุน.../16

-167 เงินสนับสนุน รพ.สต.
8 งบกลาง
รวมรายจ่าย

22,100,000.00
30,000,000.00

19,997,703.36 90.49 41.67
- 0.00 41.67

8,845,512.32 12,936,514.86
-

753,875,000.00 259,129,630.61 34.37 41.67 267,294,232.26 251,111,513.42

ต.ค.63 - ก.พ.64

ปี 2563

ปี 2562

ยอดยกมาจากปีก่อน

277,238,544.24 251,182,787.24

217,205,789.29

รวมรายรับ ต.ค.63 - ก.พ.64

297,311,590.95 317,537,003.88

275,383,733.35

รวมรายจ่าย ต.ค. 63 - ก.พ.64

259,129,630.61 267,294,232.26

251,111,513.42

รายรับสูง(ต่า)กว่ารายจ่าย
เงินบารุงคงเหลือ ยกไป
งบลงทุน
เงินบารุงคงเหลือสุทธิ

38,181,960.34

50,242,771.62

24,272,219.93

315,420,504.58 301,425,558.86

241,478,009.22

13,109,222.29

789,066.82

21,408,115.40

302,311,282.29 300,636,492.04

220,069,893.82

วัสดุคงคลัง

44,380,832.48

34,409,099.59

35,434,079.20

เจ้าหนี้

99,238,734.47

82,437,136.42

76,441,453.36

Quick Ratio ≥ 1
Current Ratio ≥ 1.5
I/E Ratio
≥1

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน
ต.ค.63 - ก.พ.64
ปี 2563
3.05
3.65
3.49
4.06
1.15
1.19

ปี 2562
2.88
3.34
1.10

ที่ประชุม รับทราบ
4.4 นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านสารสนเทศ เรื่องแจ้งจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นาเสนอโดย นายศุภากร แสนทาพล)
1) แจ้งการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม V.2.4 มี 5 กลุ่ม
- แฟ้มสะสม
- แฟ้มบริการ
- แฟ้มกึ่งสารวจ
- แฟ้มตามนโยบาย
- แฟ้มแก้ไข
แฟ้มที่เปลี่ยนใน V. 2.4
- แฟ้ม LABFU
- แฟ้ม PRENATAL
- แฟ้ม ANC.../17

-17- แฟ้ม ANC
- แฟ้ม NEWBORN
2) แจ้งการติดตามระบบข้อมูลด้านสุขภาพโรงพยาบาลหนองคาย
ประมวลผลข้อมูลทุกวันที่ 5, 10, 15, 20 ของเดือนถัดไป
วันที่ 5
- ประมวลผล Export 43 file
- ตรวจสอบเบื้องต้น OPPP
- ส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ คืนหน่วยงาน
- ทะเบียน แฟ้ม DEATH (ห้องบัตร)
วันที่ 10
- ประมวลผล Export 43 file
- ตรวจสอบเบื้องต้น OPPP
- ส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ คืนหน่วยงาน
- ทะเบียน แฟ้ม DEATH (ห้องบัตร)
- ส่งข้อมูลเข้า HDC
วันที่ 15
- ประมวลผล Export 43 file
- ตรวจสอบเบื้องต้น OPPP
- ส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ คืนหน่วยงาน
- ทะเบียน แฟ้ม DEATH (ห้องบัตร)
- ส่งข้อมูลเข้า HDC
วันที่ 20
- ประมวลผล Export 43 file
- ตรวจสอบเบื้องต้น OPPP
- ส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ คืนหน่วยงาน
- ทะเบียน แฟ้ม DEATH (ห้องบัตร)
- ส่งข้อมูลเข้า HDC
Send Data
ส่ง HDC
ส่ง สปสช.OP/PP Individual
ส่ง กบรส. CMI@MOPH
แนวทางการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ
ติดตามทุกเดือน
- ประชุมติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ 43 แฟ้ม
- หัวหน้างาน/กลุ่มงาน/PCT ที่เกี่ยวข้อง, เช่น แฟ้ม LABOR = PCT สูติฯ
- รายงานคุณภาพข้อมูล
- ความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
- คืนข้อมูล
- คืนข้อมูลเพื่อ แก้ไขความถูกต้อง ประมวลผลตามขั้นตอน
ติดตามทุก 2 เดือน.../18

-18ติดตามทุก 2 เดือน
- ประชุมติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ 43 แฟ้ม
- ผู้รับผิดชอบ/ผู้บันทึกข้อมูล/ผู้เกี่ยวข้อง , เช่น แฟ้ม NCDSCREEN =
วสค.
- รายงานคุณภาพข้อมูล
- ความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูล การแก้ไขข้อมูล ช่องทางการ
ตรวจสอบข้อมูล
- Add Contents Title
- คืนข้อมูลเพื่อ แก้ไขความถูกต้อง ประมวลผลตามขั้นตอน
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 นายธงชัย นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งความก้าวหน้า QM&RM
PMQA จังหวัดหนองคาย
- สมัครเข้ารับรางวัล PMQA รายหมวด
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
- สมัครเข้ารับรางวัล PMQA 4.0
- ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
ประจาปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสาร, ขั้นตอนต่อไป ส่ง Application Report 45 หน้า
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ผลงาน CQI จากสถานการณ์ COVID -19 ได้รับคัดเลือกจาก สรพ. Poster presentation
CV16 : ARV Connect (คัดเลือก 21 เรื่อง ทั่วประเทศ) นาเสนอ HA National Forum ครั้งที่ 21
วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก “Enhancing TRUST in Healthcare”
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 น.ส.นิรมล พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์การบริการทันตกรรม
นอกเวลาราชการ SMC
ให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ SMC
- ตรวจสุขภาพช่องปาก
- ถอนฟัน
- รักษารากฟัน
- ทาฟันปลอม
- อุดฟัน
- ขูดหินปูน
- ผ่าฟันคุด
ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ 1
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ ทพญ.วริษฐา มังกร
วันอังคาร ทพญ.วริษฐา มังกร
วันพุธ ทพญ.พลอย ยงวานิชจิต
วันพฤหัสบดี ทพญ.พลอย ยงวานิชจิต
วันศุกร์ ทพญ.สันทนา หมั่นพลศรี
ประชาสัมพันธ์.../19

-19ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจและปรึกษาการจัดฟัน กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. โดยทพญ.เนาวรัตน์ แสนจันดี ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทัน
ตกรรมจัดฟัน
- จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
- สามารถเคลียร์ช่องปากก่อนการจัดฟัน เช่นขูดหินปูน ได้ตามสิทธิการรักษา
- ราคา 30,000-40,000 บาท
- ติดเครื่องมือบน-ล่าง 3,000x4 ครั้ง
- แบ่งจ่ายรายเดือน 1,000 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
4.7 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
4.7.1 การบริหารเวชภัณฑ์
ผลการบริหารเวชภัณฑ์ไตรมาส 1 ปีงบ 2564
ลาดับ รายการ

แผนปี 64

ซื้อไตรมาส1

ร้อยละ

+/- แผน
(%)

อัตราสารอง
( เดือน )

1

ยาในบัญชีฯ

130,000,000 30,731,624

23.6

- 1.4

2.0

2

ยานอกบัญชีฯ

52,000,000

13,107,780

25.2

+ 0.2

2.0

3

ยาทั้งหมด

182,000,000 43,839,404

24.1

- 0.9

2.0

4

เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา

20,000,000

5,849,310

29.2

+ 4.2

1.5

5

แก๊สทางการแพทย์

3,000,000

873,048

29.1

+ 4.1

0.0

6

อาหารทาง
การแพทย์

1,500,000

475,180

31.7

+ 6.7

0.1

รวม

206,500,000 51,036,942 24.7
ตัวชี้วัดการบริหารเวชภัณฑ์

- 0.3

1.7

ลาดับ

รายการ

เป้าหมาย
(%)

ผลงานไตรมาส1
(%)

หมายเหตุ

1

สัดส่วนมูลค่าการซื้อยา ED

> 70

70.1

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

2

สัดส่วนมูลค่าการซื้อยา ED
ที่ GPO ผลิต

> 60

73.5

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

3

สัดส่วนมูลค่า
การซื้อยานวัตกรรมทั่วไป

> 30

52.0

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

4

สัดส่วนมูลค่า
การซื้อยานวัตกรรมชีววัตถุ

> 30

73.5

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

5

สัดส่วนมูลค่าการซื้อยาร่วมเขต

> 20

56.2

ตามนโยบายกระทรวง
มูลค่าการจัดซื้อ.../20

-20มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหมด แสดงรายจังหวัด

ตารางสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อยาร่วม เขต 8

ปัญหาอุปสรรค
- ความล่าช้าเนื่องจากขาดผู้อนุมัติ
- ความล่าช้าในการทาสัญญาฯ เนื่องจากปัญหาการประสานงานในการ
แก้ไข หรือแจ้งปัญหากับกรมบัญชีกลางในระบบ EGP
- ความล่าช้าเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาแผนจัดซื้อร่วมเขต
- ยังขาดความร่วมมือจากโรงพยาบาลบางแห่ง และข้อมูลที่ส่งมายังมี
ข้อผิดพลาด
Unitcost OPD รพศ./รพท.เขต ๘ ข้อมูล ๒๕ ธ.ค.๖๓ CFO R8Way

Unitcost IPD.../21

-21Unitcost IPD รพศ./รพท.เขต ๘ ข้อมูล ๒๕ ธ.ค.๖๓ CFO R8Way

4.7.2 RDU
RDU เขต8 ก.พ.64
เป้าหมายขั้น2 > 62 ไตรมาส2 > 59 ขั้น3 > 32 ไตรมาส2 > 30

ข้อมูลจากระบบโปรแกรม.../22

-22ข้อมูลจากระบบโปรแกรม HDC สานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ณ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ปัญหา ICS
- ยาเหลือ 9%
- LossF/U
7%
- Diag J46แต่ไม่ให้ 6%
- เอาร้านยา 2%
โครงการลดแออัดด้วยร้านยาเขต๘ ( ม.ค.๖๔)

ที่ประชุม รับทราบ

ลาดับ

4.7.3 กัญชา
ผลการดาเนินงานคลินิกกัญชา เขต๘ รอบ ๕ เดือนปีงบ ๖๔
โรงพยาบาล จานวนผู้รับบริการ จานวนผู้ที่ได้ยา
ร้อยละ
ผู้รับบริการ เฉลี่ย/วัน
เป้าหมาย ๗๐

๑

เลย

๑๒๔

๗๒

๕๘.๑

๑.๒๔

๒

อุดร

๙๙

๕๐

๕๐.๕

๐.๙๙
3 หนองคาย.../23
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หนองคาย

๙๖

๘๕

๘๘.๕

๐.๙๖

๔

หนองบัว

๖๗

๖๓

๙๔.๐

๐.๖๗

๕

นครพนม

๕๖

๕๖

๑๐๐.๐

๐.๕๖

๖

บึงกาฬ

๔๕

๓๑

๖๘.๙

๐.๔๕

๗

สกล

๔๑

๒๗

๖๕.๘

๐.๔๑

๗๕.๔

๕๔.๙

๗๒.๘

๐.๗๕

เฉลี่ย
ที่ประชุม รับทราบ

4.7.4 ก้าวท้าใจ
เชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมสมัครโครงการก้าวท้าใจ SS3 พิชิต
100 วัน 100 กิโลเมตร สมัครเข้าร่วมโครงการ 50 ท่านแรก มีเงินสนับสนุนค่าเสื้อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่
กลุ่มงานสุขศึกษา
รายงานผลการลงทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จานวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
1,406,982 คน, จานวนผู้ลงทะเบียนในเขตสุขภาพที่ 8 82,300 คน
เป้าหมาย โรงพยาบาลหนองคาย 60 % ประมาณ 600 คน ขณะนี้มี
ผู้ลงทะเบียน 106 คน
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 นายผาลี พรมโคตร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล แจ้ง แนวทางการรับ – ส่ง
บุคลากรทางการแพทย์สาหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ใน
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
1) แนวทางการ ส่ง บุคลากรการแพทย์ไปฝึกอบรม/ปฏิบัติงานที่สถานพยาบาล/หน่วยงาน
การแพทย์อื่น ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

2) แนวทางการ รับ บุคลากรฯ ที่ไปฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน จาก สถานพยาบาล/หน่วยงาน
ปลายทาง กลับ สถานพยาบาล/หน่วยงานฯต้นสังกัด ในสถานการการระบาดของโรค COVID-19

หน่วยงานต้นสังกัด.../24
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3) ชมรมจริยธรรมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทาบุญไหว้พระ 9 วัด ดาเนินการใน
ระหว่าง วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 เป็นการทาบุญถวายสังฆทาน โดยจะไป 9 วัด ดังนี้ วัดโพธืชัย, วัดพระธาตุบัง
พวน, วัดอรัญวาศรี, วัดสีชมพู, วัดหินหมากเป้ง, วัดดอนขนุน, วัดป่าแก้งใหม่ และเข้าพักที่อาเภอสังคม
ที่ประชุม รับทราบ
4.9 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค
รายงานค่าน้าประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564
เดือน

ปีงบประมาณ2563 จานวน
3,325,000 บาท
จานวนหน่วยที่ใช้

จานวนเงิน

ต.ค.-62

12,673.00

324,094.41

พ.ย.-62

13,488.00

ธ.ค.-62

เดือน

ปีงบประมาณ2564 จานวน
3,500,000 บาท
จานวนที่ใช้

จานวนเงิน

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

177,088.97

ม.ค.-63

13,147.00

308,050.59

ม.ค.-64

7,186.00

168,432.39

ก.พ.-63

11,685.00

273,747.79

ก.พ.-64

7,537.00

176,306.17

รวม

867,580.11

1,497,138.03

รวม

37,000.00

867,580.11

ร้อยละ

เดือน

45.03
ร้อยละ
24.79
รายงานค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564
ปีงบประมาณ2564 จานวน 20,000,000
ปีงบประมาณ2563 จานวน16,150,000 บาท เดือน
บาท
จานวนที่ใช้

จานวนเงิน

จานวนที่ใช้

จานวนเงิน

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.../25

-25ธ.ค.-62 266,573.17

1,061,449.25

ธ.ค.-63

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

รวม

6,004,703.45

รวม

5,769,001.19

1,510,307.89

ร้อยละ

37.18

263,770.41

1,024,395.78

1,463,990.35

ร้อยละ

28.85

- ความคืบหน้างบประมาณ ปี 2564
- ครุภัณฑ์ 9 รายการ (อยู่ในกระบวนการพิจารณาผล)
- เครื่อง x-ray 4 ล้านบาท
- เครื่องผ่าตัดหัวใจ 1,700,000 บาท
- โคมไฟผ่าตัด 1,400,000 บาท
- เครื่องดมยา 2,100,000 บาท
- เครื่อง x-ray 1,200,000 บาท
- เครื่องฟอกไต 800,000 บาท
- เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ 900,000 บาท
- เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 900,000 บาท
- กล้องจุลทรรศน์ 50,000 บาท
- อาคารสนับสนุน 5 ชั้น งบประมาณ 74,244,200 บาท ราคากลาง
72,880,000 บาท ราคาที่พิจารณาผล ผู้เสนอราคา บริษัทกิจการร่วมค้าวีดูเอส เสนอ 60,880,000 บาท
ก่อสร้าง 450 วัน 10 งวด
- รายงานความคืบหน้าการปรับปรุง OPD และพื้นที่พักคอย ในส่วนของ OPD แบบแล้ว
เสร็จ จะมีการปรับผังในห้องยา และห้องตรวจ
- ห้องเจาะเลือด ชะลอไว้ก่อน
- คลินิก ARI แบบแล้วเสร็จ
- เครื่องสารองไฟ ก่อสร้างหลังอาคาร 60 เตียง แบบอาคารแล้วเสร็จ
- Solar Roof ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว รอประกาศผลการคัดเลือก ผู้ที่มา
ดาเนินการ ขณะนี้มี 2 บริษัท คาดสัปดาห์หน้าจะมีการคัดเลือก
- คาของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564-2568
(สาหรับหน่วยบริการระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ/ปฐมภูมิ)
รายการสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
(ระบุชื่ออาคาร จานวนชั้น
ราคาต่อหน่วย
เขต ความ
แบบเลขที่
หน่วย ตัง้ งบปี 64
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
(บาท)
สาคัญ
ระยะเวลาก่อสร้าง )
รวมเงินทั้งสิ้น

8

อาคารสนับสนุนบริการ 5
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1 4,714 ตร.ม. (ระยะเวลา 10153 74,244,200
ก่อสร้าง 450 วัน 10 งวด
งาน)

ตั้งงบปี 65

ตั้งงบปี 66

74,244,200 70,226,300 160,097,000

1 74,244,200

-

-

ตั้งงบปี 67

339,815,900
-

ระบบบาบัดน้าเสีย.../26

-262

3

4

5

6

ระบบบาบัดน้าเสีย พื้นที่ใช้
เลขที่แบบ
สอย 52,800 ตร.ม.
นค.
30,000,000
(ระยะเวลาก่อสร้าง 365
181201
วัน 6 งวดงาน)
อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต
6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,702
11096 40,226,300
ตร.ม. (ระยะเวลาก่อสร้าง
460 วัน 14 งวดงาน)
อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็น
อาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 16,603 10562+
107,171,000
ตารางเมตร
10562/1
(ระยะเวลาก่อสร้าง 545
วัน 11 งวดงาน)
อาคารพักพยาบาล 100
ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ
3,450 ตารางเมตร
10135 52,926,000
(ระยะเวลา
ก่อสร้าง 480 วัน 14 งวด
งาน)
อาคารพักคนไข้ 298 เตียง
เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 11,383
ตารางเมตร (ระยะเวลา
9448
339,815,900
ก่อสร้าง 1,050 วัน 34
งวดงาน (แบบเดียวกันกับ รพ
ศ. อุดรธานี)

1

-

30,000,000

-

-

1

-

40,226,300

-

-

1

-

-

107,171,000

-

1

-

-

52,926,000

-

1

-

-

-

339,815,900

- การจัดสรรพื้นที่อาคารคลอด ผู้ป่วยใน 10 ชั้น
ชั้น

หน่วยงาน

กาหนดวันย้าย

จัดสรรหน่วยงานลงพื้นที่ว่าง

ชั้นที่ 1

พื้นที่ว่าง (ห้องตรวจออร์โถ,ห้อง
เจาะเลือด)
กาหนดราคากลาง

ชั้นที่ 2

พื้นที่ว่าง

คลังเวชภัณฑ์

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 6

ห้องผ่าตัด(ยังไม่ย้าย)
พยาธิวิทยา/LAB
เปิดให้บริการ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
เปิดให้บริการ
งานห้องคลอด
เปิดให้บริการ

คลังพัสดุ/คลังเวชภัณฑ์ หน่วยจ่ายกลาง
27 พฤศจิกายน
2563
กลุม่ งานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(แทน
18 มิถุนายน 2563 x-ray)
เปิดให้บริการ
ศัลยกรรมชาย 2 (114
19 สิงหาคม 2563 เตียงชั้น 1)

ชั้นที่ 7

NICU/กุมารเวชกรรม
เปิดให้บริการ

ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5

กาหนดวันย้าย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ พฤศจิกายน 2563
จัดทาแบบ/ราคากลาง
จัดทาแบบ/ราคากลาง
21 สิงหาคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2564

17 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานจิตเวช(แทนเด็ก 2) เงินบริจาค
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 28 กุมภาพันธ์ 2564
(แทนเด็ก 1)

ชั้นที่ 8.../27

-27กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
ชั้นที่ 8 เปิดให้บริการ
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โถปิดิกส์
ชั้นที่ 9 เปิดให้บริการ
ห้องพิเศษ 12 ห้อง
ชั้นที่ 10 เปิดให้บริการ

20 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
(COC)
เปิด
ให้บริการ
21 สิงหาคม 2563
อายุรกรรมชาย+สงฆ์
เปิดให้บริการ
15 ธันวาคม 2563

ส่งมอบพื้นที่

- หน่วยงานที่รอการปรับปรุง
- OPD จิตเวชปรับปรุงเป็น OPD จักษุ
- Day care
- ห้องยา:Stock, unit dose
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มีที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประธาน แจ้งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สามารถจัดได้ แต่ต้องจัด แบบ New Normal
6.2 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อานวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
- เนื่องด้วยได้มีการประชุมกรอบอัตราบุคลากร ขอแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร หากหน่วยงานใดมี
การปรับปรุง หรือขยายงาน ให้จัดสรรบุคลากรในหน่วยงานเอง จะไม่มีการเพิ่มกรอบให้
- นโยบายพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงานอุปกรณ์เครื่องมือที่มี monitor ติดทุกเตียง คือ ICU กรอบอัตรากาลัง
พยาบาลแสดงสถานะของหน่วยงาน nursing care แต่ละวอร์ดจะทาแบบไหน การพัฒนา ถ้าหน่วยงานใด เข้าเกณฑ์ ICU
แล้วไม่ได้มาตรฐานให้นาเสนอเข้ามา มีงบเงินกู้ 7.2 ล้านบาท เนื่องจากมีวอร์ดที่ต้องพัฒนาหลายวอร์ด มีแผนดาเนินการ
ให้มี semi ICU คือ อญ., อช. และ ICU ที่จะขยาย คือ NSU, NICU
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

