-๑รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสังคม
ครั้งที๑่ /๒๕๖๐
วันที่ ๑๐มกราคม ๒๕๖๐ เวลา๑๔.๐๐น.
ณ ห้องประชุมตึกอานวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสังคม
-----------------------------------------๑. นายบรรจบ อุบลแสน
ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๒. นางวรรณพร เอกะกุล
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
๓. นางพิทภรณ์ พลโคต
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๔. นายไพโรจน์ ธีรโชติวัฒนา ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
๕. นางสาวณัฐฐินันท์ ทองปฐมวงศ์ ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
๖. นางสุภาพร ปานิเสน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๗. นายอนิรุทธ์ วังไชย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๘. นางรัศมี ทิพชัย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๙. นางสาวละอองดาว คงแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๐. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๑๑.นายอาทิตย์ คาจันทร์ ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกันทิมา กิตติพิทยากร
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
๒. นางสาวอมลิน สุระวิชัย ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ ๓. นายเจษฎา นุชพ่วง ตาแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ๔. นายสายันต์ โชตยาธิวัฒน์ ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ ไปราชการ
๕. นางสาวณัฐฐินันท์ ทองปฐมวงศ์ ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ -

ดูแลผู้ป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์โรงพยาบาลสังคม นายแพทย์บรรจบ อุบลแสน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงสาธารณสุข
“กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ ๒๕๖๐” วัตถุประสงค์
๑) เพื่อคัดกรองโรคสาคัญคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะน้าหนักเกินหรือ
โรคอ้วน

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

-๑๒๒) เพื่อให้ความรู้เบื้อต้นในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตนเองแก่
ประชาชนทั่วไป
๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เบื้อต้นที่ถูกต้องเรื่องสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
๔) เพื่อตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดให้มีความปลอดภัย ได้
มาตรฐาน ให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคที่ปลอดภัย โดยมีแนวทางดาเนินงาน คือ สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมพร้อมกัน ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยดาเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑) ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตเจาะหาระดับน้าตาลในเลือด
ปลายนิ้ว คานวณดัชนีมวลกาย รายงานผลดาเนินงานผ่านระบบ ๔๓ แฟ้ม ในช่วงวันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
๒) ให้ผลการตรวจ คาแนะนา พร้อมเอกสารการปฏิบัติ
๓) จัดแสดงมุมตัวอย่างสมุนไพรไทย (เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ยา
หอม รางจืด) พร้อมสรรพคุณและความรู้ด้านสมุนไพรให้สวยงามและน่าสนใจ ณ จุดบริการ
เรื่องที่ ๒เทศกาลปีใหม่ผ่านมาช่วง ๗ วันอันตราย เน้นกรณีเด็กอายุที่ต่ากว่า ๒๐ ปี ที่ประสบ
อุบัติเหตุจราจรให้สอบสวนหาสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหรือไม่ทุกราย
เรื่องที่ ๓นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๐ ประสานงาน
ผู้สั่งใช้ยาและผู้เกี่ยวข้องดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ในระดับ
โรงพยาบาลซึ่งมีตัวชี้วัด ๑๘ ตัวชี้วัด และระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล( รพ.สต. ) มีตัวชี้วัด ๒
ตัวชี้วัด
เรื่องที่ ๔คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศแก้ไข
ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ ข้อกาหนด การใช้เงินงบประมาณจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากเดิมกาหนดให้
ใช้โดยตรงกับประชาชนเท่านั้น โดยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้
เรื่องที่ ๕โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชนในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐
มกราคม ๒๕๖๐ จังหวัดหนองคาย มี ๒ โครงการ คือ ตึก ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราช ท่าบ่อ และ
Mobile Unit ในการตรวจหาสารเคมี
เรื่องที่ ๖สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๘ แจ้งจัดสรรงบชดเชยโครงการ
ควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๐ จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรร
จานวน ๗.๓ ล้านบาท การจัดสรร จะจัดสรร ๓ ส่วน อาเภอสังคม ได้รับจัดสรรส่วนที่หนึ่งวงเงิน ร้อยละ ๖๐ ตาม
ประชากรที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จานวน ๒,๖๑๑ คน จานวนเงิน ๒๒๖ ,๖๘๖ บาท ส่วนที่สองได้รับจัดสรรวงเงิน
ร้อยละ ๔๐ ตามคุณภาพงาน ตามอัตราการตรวจหาระดับน้าตาลในเลือด เป้า ร้อยละ ๓๐ อาเภอสังคม ผลงานได้
ร้อยละ ๒๗.๙๖ จานวนเงินที่ได้รับ ๓๘๒,๖๖๔ บาท
เรื่องที่ ๗โครงการ Primary Care Cluster (PCC)กลุ่มการให้บริการปฐมภูมิ อาเภอสังคม ยัง
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เรื่องที่ ๘โครงการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (สรพ.) มอบเกียรติบัตรเครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอดีเด่น ปี ๒๕๖๐ ได้แก่ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) โพนพิสัย
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-๑๓เรื่องที่ ๙โครงการ รพ.สต.ติดดาว ใช้หลักเกณฑ์เดิม วัดระดับ รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว
อย่างน้อยร้อยละ ๒๐
เรื่องที่ ๑๐เร่งรัดให้ดาเนินการงบค่าเสื่อมภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายให้เสร็จภายใน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดาเนินการภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และลงบันทึกในโปรแกรม
งบค่าบริการสาธารณสุขของเขต ๘
เรื่องที่๑๑ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดหนองคายยืนยันเพิ่มผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัส
ซีเมียรุนแรงที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
เรื่องที่ ๑๒สปสช.เขต ๘ จัดสรรงบฟื้นฟู ปี ๒๕๖๐ มีกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่
จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กาหนด กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กาหนด
และ กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยแบ่งงบเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือกายอุปกรณ์ ส่วนที่สองให้ตามภาระงานที่
ให้บริการฟื้นฟู ส่งเบิกภายใน ๓๐ วันหลังจากให้บริการ
เรื่องที่ ๑๓ให้ทุกหน่วยราชการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นเคียงคู่กับ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ตามข้อกาหนด
เรื่องที่ ๑๔จังหวัดมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ ให้นายอาเภอปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ขยายจากเดิมจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดๆ ละ ๑ แห่ง
เรื่องที่ ๑๕รายงานอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ในจังหวัดหนองคาย เป็น
ปัญหาที่สาคัญ อันดับที่ ๒ ของเขต ๘
เรื่องที่ ๑๖การเบิกค่าตอบแทนในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย ให้เบิกค่าตอบแทนเพิ่มจากปกติเป็น ๑.๕ เท่า ตั้งแต่เวรบ่ายวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ - เวรดึกวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จะได้รับ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑ โอที
เรื่องที่ ๑๗ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกรายอาเภอจังหวัด
หนองคาย ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาเภอสังคม มีประชากร ๒๓,๕๐๙ คน ครอบคลุมที่ ร้อยละ ๙๙.๙๘
มีสิทธิว่าง ๔ คน
เรื่องที่๑๘สปสช.เขต ๘ รายงานค่าบริการทางการแพทย์กองทุนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งวดรายงานยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลสังคม ได้รับ จานวน ๔๑๗,๘๔๙.๒๖ บาท
และให้เบิกผ่านระบบออนไลน์ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เรื่องที่๑๙ผลการพิจารณาการปรับระดับความกันดารของโรงพยาบาลสังคม อยู่ระดับ ๑
เรื่องที่๒๐กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดทาแผนอัตรากาลังด้านสุขภาพ
ตาม FTE ส่งภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม รับทราบ
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-๑๔ระเบียบวาระที่ ๒รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ ในการประชุม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องติดตาม
เรื่องที่๑โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
๑.๑ โรงพยาบาลสังคม ไตรมาสที่หนึ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือน
ตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๕๙ ครบไตรมาสแล้ว รอใบแจ้งหนี้
๑.๒ เพื่อสนองนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานจึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
๑.๓ มีมติเก็บค่าไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยบ้านพักโรงพยาบาลเต็มจานวนเริ่มตั้งแต่
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
เรื่องที่๒งาน ๕ ส
๒.๑ แจ้งงาน ๕ส เป็นตัวชี้วัด Routine ระดับ CUP ให้ดาเนินการต่อเนื่อง
๒.๒ คณะกรรมการตรวจประเมินผลพื้นที่ ๕ส ต่อเนื่องเดือนละ ๑ ครั้ง
เรื่องที่๓งาน HPH
๓.๑ จังหวัดอนุมัติโครงการแล้ว รอดาเนินการ
เรื่องที่๔งาน HA
๔.๑ จากการเข้าเยี่ยมสารวจเพื่อรับรองคุณภาพกระบวนการทางานโรงพยาบาล
สังคม จากทีม สรพ. เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผ่านมา ให้รอผลการพิจารณา อีก ๔ เดือน ประมาณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ทีมนากากับติดตามประเมินผลงานทีมระบบและทีมระบบกากับติดตามหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติ สม่าเสมอต่อเนื่อง
คุณอาทิตย์ คาจันทร์ ในกรณีทีมนาได้รับการแนะนาให้แก้ไข ดาเนินการอย่างไร ให้
รีบแจ้งทีมระบบ หรือผู้ปฏิบัติเร่งด่วนทันที เพื่อที่ผู้ปฏิบัติจะได้ค้นคว้าข้อมูล ที่ละเอียดและถูกต้อง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
เรื่องที่ ๑ ให้พัสดุจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลพร้อมด้วยพ่นเลขรหัส ให้แล้วเสร็จ
ในเดือน มกราคม ๒๕๖๐
เรื่องที่ ๒นักวิชาการสาธารณสุขบรรจุใหม่ที่โรงพยาบาลสังคม รอคาสั่งจาก กระทรวง
สาธารณสุข
เรื่องที่ ๓ ให้ทีม HRD ทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพยาบาล(ทุนของโรงพยาบาลสังคม)
เรื่องที่ ๔ ให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมข้อมูล รายงานการดาเนินงาน นาเสนอในที่ประชุม
กรรมการบริหาร
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-๑๕-

เรื่องที่ ๕ให้งานการเงิน ทาแผนรับรู้รายเดือน เงินเข้า – ออก –คงเหลือ เงินทุกประเภ ท
รายงานทุกเดือนเช่น ข้อมูล FAIโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ งบ PP งาน HPHงบลงทุน งาน HAสรุป
ในรูป ทาอะไรบ้าง งบเท่าไร คงเหลืองาน งบเท่าไร (เงิน งาน ผลงาน)
คุณวรรณพร เอกะกุล ให้ฝ่ายบริหารทาประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕ ,๙๖๐ บาท จานวน ๖ อัตรา จ้างทดแทน สาหรับพยาบาลที่อยู่ในประเภทพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะเปลี่ยนเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้แจ้งความประสงค์ผ่านหัวหน้าฝ่าย
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
คุณวรรณพร เอกะกุล ขอจ้างพยาบาลวิชาชีพทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือน ค่าจ้างอัตราเดือน
ละ ๑๕,๙๖๐ บาท จานวน ๖ อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ ๑โรงพยาบาลสังคมได้รับความอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้า
คณะอาเภอสังคม (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม หมู่ ๒ บ้านนาขาม ตาบลแก้งไก่ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสังคม “ตึกอนาลโยเมตตา หลวงพ่อจันมี” ปัจจุบันรองบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๗.๓๐ น.
………………………………………….. จด/บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณลิตา กิ่งไผ่ล้อม)
นักวิชาการสาธารณสุข
…………………………………………..ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางพิทภรณ์พลโคต)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
…………………………………………..ผู้รับรองรายงานการประชุม
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-๑๖(นายบรรจบ อุบลแสน)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
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