รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสังคม
ครั้งที๑่ ๔/๒๕๖๐
วันที่๔ตุลาคม ๒๕๕๙เวลา๑๔.๐๐น.
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. นายเจษฎา นุชพ่วง ตาแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๗. นางรัศมี ทิพชัย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๘. นางสุภาพร ปานิเสน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๙. นายอนิรุทธ์ วังไชย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๑. นางรัศมี ทิพชัย
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ลากิจ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ไปราชการ
๓. นายอาทิตย์ คาจันทร์
ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ดูแลผู้ป่วย
๔. นางสาวกันทิมา กิตติพิทยากร
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
ดูแลผู้ป่วย
๕. นางสาวอมลิน สุระวิชัย ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ บริการผู้ป่วย
๖. นางสาวละอองดาว คงแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไปราชการ
๗. นายสายันต์ โชตยาธิวัฒน์ ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์โรงพยาบาลสังคม นายแพทย์บรรจบ อุบลแสน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กลุ่มวัย
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวาย หัวใจหลอดเลือดสมอง ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุจจาระร่วง
มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อคนหนองคายสุขภาพดี มีเป้าประสงค์ ๕ Goal Setting
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-๒๑.๑ อัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ
ลดลง
๑.๒ ระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้มาตรฐาน ทุกกลุ่มวัยได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพ
๑.๓ ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
อาหารลดลง
๑.๔ ระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคได้มาตรฐาน อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลง
๑.๕ ระบบบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล การเงินการคลัง การวิจัยและระบบ
IT
สนับสนุนการจัดบริการตามมาตรฐาน PMQA
เรื่องที่ ๒ร่าง การจัดสรรและปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี
๒๕๖๐ อาเภอสังคม มีประชากร ๒๐ ,๑๑๔ คน ณ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จะได้รับจัดสรรหลังหักเงินเดือน ๒๗.๘
ล้านบาท อัตราเหมาจ่ายรายหัวปี ๒๕๖๐ สังคมได้ ๓,๑๐๙.๘๗ บาท
เรื่องที่ ๓ให้ส่งแผนเงินบารุงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๔การเพิ่มค่าจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข( พกส. ) ให้ถึงขั้นต่าตามที่กระทรวง
กาหนดภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนรายที่ได้รับค่าจ้างถึงหรือเกินไปแล้วก็ให้ได้รับตามนั้น โรงพยาบาลสังคม
ลูกจ้างชั่วคราวให้ปรับตาม พกส. ไม่ตกเบิกย้อนหลัง
เรื่องที่ ๕ผลการดาเนินความครอบคลุมการให้วัคซีนอาเภอสังคมยังไม่ถึงเป้า เป้าร้อยละ ๙๕
เรื่องที่ ๖ข้อสรุปปัญหาการใช้งบ UC ให้จัดซื้อจัดทาเกี่ยวกับผู้ป่วยตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
เท่านั้น ที่ผ่านมาอนุโลมผ่อนผัน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ในการประชุม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องติดตาม
เรื่องที่ ๑ สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลสังคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕ ๙มียอดเงิน
คงเหลือ ๙.๗ ล้านบาท มีหนี้สินคงค้าง ๗.๗ ล้านบาท วัสดุคงคลัง ๒.๓ ล้านบาท กรรมการบริหารโรงพยาบาลทุก
ท่านร่วมเป็นกรรมการ CFO ของโรงพยาบาล
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังตามตัวชี้วัดที่กระทรวงกาหนดในปี ๒๕๕๔
เดือน กันยายน ๒๕๕๙
๑.๑ สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
๑) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio = ๐.๙๕ เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๑.๕
๒) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio = ๐.๔๙ เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๑.๐
๓) อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน Cash Ratio = ๐.๓๔ เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๘
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-๓๔) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC = ๒๑ เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐
๕) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC (วัน) = ๒๐๒ เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐
๖) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาเบิกคลัง = ๔๐ เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐
๗) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง (วัน) = ๒๗ วัน เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐
๘) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลั ง (วัน) = ๖๔ วัน เกณฑ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๙) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้การค้า (วัน)= ๑๙๗ วัน เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๑๐) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้การค้าสาหรับค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) =๒๔๗ วันเกณฑ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๑๑) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายนอกจังหวัด,ต่างจังหวัด,แรงงา นต่างด้าว และ
ค่าบริการ (วัน) = ๗๓๘ วัน เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๑.๒ วิเคราะห์ต้นทุน (Estimated Cost analysis) ค่าเฉลี่ยไม่เกิน Percentile ๘๐
๑) ต้นทุนดาเนินการทั้งหมดต่อ RW = ๑๒,๕๙๒
๒) ต้นทุนดาเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit = ๓๗๓
๓) ต้นทุนบริการต่อ RW = ๑๐,๐๖๓
๔) ต้นทุนบริการต่อ OPD Visit = ๒๙๘
๕) อัตราการครองเตียงต่อปี = ร้อยละ ๘๒ ต่อปี เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๗๐
๖) อัตราการใช้เตียง (คนต่อเตียงต่อปี) = ๑๒๙.๗
ปัจจุบันวิกฤตทางการเงิน โรงพยาบาลสังคม เดือนกันยายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ระดับ ๗
ประธาน ให้คุณพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง อย่างน้อยรายงานรายไตร
มาส
เรื่องที่ ๒โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ โรงพยาบาลสังคมในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เดือน
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙ ครบไตรมาส รอใบแจ้งหนี้
ประธาน๑) เพื่อสนองนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานจึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันประหยัดพลังงาน
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
๒)ให้คุณพงษ์ศักดิ์ชัยประเทศ รายงานอย่างน้อยรายงานรายไตรมาส
เรื่องที่ ๓งาน ๕ส
๓.๑ แจ้งงาน ๕ส เป็นตัวชี้วัด Routine ระดับ CUP ให้ดาเนินการต่อเนื่อง
๓.๒ คณะกรรมการตรวจประเมินผลพื้นที่ ๕ส ต่อเนื่องเดือนละ ๑ ครั้ง และเตรียมพร้อม ๕ส ก่อน สรพ. เข้าเยี่ยม
สารวจ
เรื่องที่ ๔งาน HA
๔.๑ โรงพยาบาลสังคมมุ่งเน้นให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ภายในปี ๒๕๕๙ นี้ วันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตึกอานวยการโรงพยาบาลสังคม ทุกทีม ประธาน เลขาฯ ประชุมทางไกล
จากสถาบันรับรองคุณภาพพยาบาล (องค์กรมหาชน)(สรพ.) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าเยี่ยมสารวจ
เรื่องที่ ๕ งาน ENV
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-๔๕.๑ โรงพยาบาลสังคม ได้ซ้อมแผนอัคคีภัยกรณีควบคุมเพลิงไม่ได้ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยากร
โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เป้าหมายเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๐๐
๕.๒ ให้งาน ENV เตรียมพร้อมด้านจราจรในส่วนของโรงพยาบาลสังคม ในงานกฐินพระราชทาน ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ นี้
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
คุณรัศมี ทิพชัย ๑) เสนอขอจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จานวน ๓ ราย จากการจ้างแบบเดิม เป็นจ้างแบบรายวันๆ
ละ ๓๕๐ บาท ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒) วันที่มาผลิตยาสมุนไพรให้ได้รับค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท
๓) การให้บริการนอกเวลาราชการให้ ๑๗๕ บาท บวกเพิ่มจาก วันละ ๓๕๐ บาท
คุณวรรณพร เอกะกุล ๑) เสนอพิจารณาการปรับรายวันที่ปฏิบัติงาน ๒ ปี ขึ้นไป ให้เป็นรายเดือน ที่ครบเกณฑ์ ๒
ปี ได้แก่ คุณชัยวัฒน์มัทธะนัง, คุณประเด็น มาตรกลาง, คุณจุฑามาศ ทองทาบ
มติที่ประชุม ๑) ทาแผนขอจ้างไปยังจังหวัด ประกอบด้วย นั กวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา, พนักงานบริการ
๓ อัตรา
๒) ทาการประเมินผลงาน
คุณพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ ๑) ขอจ้างลูกจ้างรายเดือน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๑ อัตรา
คุณวรรณพร เอกะกุล ขอจ้างลูกจ้างรายเดือน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ทดแทน คุณยุภา หลวงโคตร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ ๑โรงพยาบาลสังคมได้รับความอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้า
คณะอาเภอสังคม (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม หมู่ ๒ บ้านนาขาม ตาบลแก้งไก่ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสังคม “ตึกอนาลโยเมตตา หลวงพ่อจันมี ” ให้งาน IT ช่วยประชาสัมพันธ์ลาดับ
การก่อสร้างที่เป็นปัจจุบันให้ผู้มีจิตศรัทธาทราบ
เรื่องที่ ๒ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แบ่งเป็น ๒ ทีม ที่วัด ออก
ใบอนุโมทนาบัตร หน่วยปฐมพยาบาล และที่โรงพยาบาล ทีมต้อนรับแขก ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่านา
ขาม ประธานโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัย องคมนตรี
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๗.๓๐ น
………………………………………….. จด/บันทึกรายงานการประชุม
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-๕(นางสาวณลิตา กิ่งไผ่ล้อม)
นักวิชาการสาธารณสุข
…………………………………………..ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางพิทภรณ์พลโคต)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
…………………………………………..ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบรรจบ อุบลแสน)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
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