รายงานการประชุม
คณะกรรมการทีมนางานพัฒนาคุณภาพ (HA) โรงพยาบาลสังคม
ครั้งที๑่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกอานวยการโรงพยาบาลสังคม
-------------------------------------------------------๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายบรรจบ อุบลแสน ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสังคม
นายสายันต์ โชตยาธิวัฒน์ ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
นางสาวพิกุล ทิพรักษ์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นายวัฒนะ บ้งทัด
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางสาวนิตยา แสงหลง ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นางสาวประภัสสร สุขสวัสดิ์นาโชค ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
นายฤทธิชัย สมบัติ ตาแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งทิวา บุญดี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอมลิน สุระวิชัย ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
๒. นายไพโรจน์ ธีรโชติวัฒนา ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
๓. นางสุภาพร ปานิเสน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๔. นางสาวณัฐฐินันท์ ทองปฐมวงศ์ ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
๕. นายเจษฎา นุชพ่วง ตาแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๖. นางวรรณพร เอกะกุล
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
๗. นางรัศมี ทิพชัย
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๘. นางพิทภรณ์ พลโคต ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๙. นางสาวละอองดาว คงแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๐. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๑๑.นายอนิรุทธ์ วังไชย ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์โรงพยาบาลสังคม นายแพทย์บรรจบ อุบลแสน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑การเดินทางในการอานวยความสะดวกเพื่อเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๙
มกราคม ๒๕๖๐ โดยทางรถทัวร์ จานวน ๑๘ คันต่อครั้ง ในการเดินทางทั้งหมด ๔ ครั้ง พร้อมทั้งจัดหน่วยปฐมพยาบาล
ให้การดูแลประชาชนที่ร่วมเดินทางประจารถคันละ ๒ คน
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-๒เรื่องที่ ๒จังหวัดหนองคายอุปสมบทหมู่ถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ นายสมชายโชติ ปิยวัชร์
เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย
เรื่องที่ ๓ประกาศสานักราชวัง เรื่อง
๓.๑ การลดธงครึ่งเสา ให้ลด ๑ ใน ๓ เวลาเชิญธงขึ้น ให้ขึ้นให้ถึงยอดเสาธงก่อน แล้ว
ลดลงมา ๑ ใน ๓ ก่อนจบเพลง
๓.๒ การแต่งกายไว้ทุกข์ เครื่องแบบสีกากี ปกติขาว ติดเหรียญที่ระลึกได้ ถ้าไม่มีชุดดา ให้
ใส่ชุดสีไม่ฉูดฉาด ติดริบบิ้นดา
๓.๓ งานกลางแจ้ง งดดนตรี ธุรกิจที่มีดนตรีในห้องปิด ดาเนินการตามปกติได้
๓.๔ รูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสสลักษณ์ ไว้คงเดิมได้ แต่ให้เปลี่ยน
ข้อความทรงพระเจริญ หรือ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ออก
๓.๕ จังหวัดหนองคาย จัดงานถวายอาลัย ๒ แห่ง คือ ที่วัดโพธิ์ชัย สานักวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคายเป็นผู้ดูแล และที่วัดอรัญญวาสี อาเภอท่าบ่อ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดูแล
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เวียนกันไปร่วมพิธี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดโพธิ์ชัย ดูแลโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่วัดอรัญวาสี ดูแลโย รพร.ท่าบ่อ
๓.๖ หน่วยงานใดประสงค์จะตั้งโรงทาน ทาได้
๓.๗ ในพิธี ไม่ควรเล่นไลน์ ใช้โทรศัพท์ ปิดเสียง
๓.๘ งกเล่นการพนัน ๓๐ วัน
๓.๙ ให้ดูแลเครื่องทองน้อยให้สะอาด ถูกต้อง การประดับผ้า ใช้ผ้าดาเป็นหลัก ผ้าขาวอยู่
ด้านล่าง
๓.๑๐ ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่หน่วยงานดาเนินการ มีคา
บรรยาย ส่งสานักงานจังหวัด
เรื่องที่ ๔ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เน้นความสะอาดของส่วนราชการ ไม่ให้มีขยะกองคั่งค้าง
เรื่องที่ ๕รายการคืนความสุขแก่ประชาชน ถ้ามีข้อสั่งการ ให้ปฏิบัติทันที ไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ
เรื่องที่ ๖กฐินพระราชทาน พิธีเหมือนเดิมทุกประการ เช่น ถวายอดิเรก เพราะรับพระราชทานผ้ามา
ตั้งแต่พระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพอยู่
เรื่องที่ ๗ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ฝากหน่วยงานสาธารณสุขเรื่องการดาเนินงานวัณโรค ฝาก
เจ้าหน้าที่ประจาด่านฯ เรื่องการดูแลความสะงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ให้ตรวจตราบุคคลเข้าออกทั้งด่านถาวรและ
ด่านประเพณี ส่วนงานการข่าว ให้ดาเนินการอย่างดี
เรื่องที่ ๘เนื่องในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข จึง
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม “ทาดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลย
เดช พร้อมกันทั่วประเทศ ด้วย ๓ กิจกรรม คือ เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี น้อมนาแนวพระราชดาริและ
พระบรมราโชวาทเป็นแนวทางดาเนินงาน และ การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนตลอด
ต่อเนื่อง ๑ ปี อุปสมบท จัดนิทรรศการ รัชกาลที่ ๙ ปลูกต้นไม้สมุนไพร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยบริการรับ
บริจาคโลหิต
เรื่องที่ ๙ แนวทางการดาเนินงาน Primary Care Cluster ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิ ที่เป็น
บริการด่านแรกเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงบริการระหว่างปฐมภูมิ ทุติยภูมิ กับ ตติยภูมิ ผ่านการบูรณาการ Service plan
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-๓ทุกสาขากับบริการระดับปฐมภูมิที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล สร้างทีมดูแลสุขภาพประจาครอบครัว เน้น
โครงการอนามัยแม่และเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๑๐ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นนโยบาย โรงพยาบาล QSC (Quality Service and
Cleanliness) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทางานให้สดใสใน ๓ ด้าน คือ คุณภาพ ( Quality)บริการ
(Service)และความสะอาด (Clean)
เรื่องที่ ๑๑การดาเนินงานกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
การดาเนินงานโครงการยาเสพติด “ค่ายบาบัดคุณภาพ” โครงการรับบริจาคกระจกตา
เรื่องที่ ๑๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกเยี่ยม ๔ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ออกเยี่ยมที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
เรื่องที่ ๑๓ในการทา MOU กับต่างประเทศ ให้ผ่านการตรวจสอบของกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่องที่ ๑๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๘, ปี ๒๕๕๙ งบ UC ดาเนินการ
เบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๑๕ นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีแห่งการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เน้นควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดาเนินการจัดทาแผนเสร็จ
ภายใน ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสาเนาให้ สตง. ภายใน ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
เรื่องที่ ๑๖ การดาเนินการยาเสพติดให้เริ่มดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เรื่องที่ ๑๗ เชิญร่วมทาบุญกฐินสาธารณสุขสามัคคี ประจาปี ๒๕๕๙ ทอดถวาย ในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สังคม ร่วมสมโภชองค์กฐิน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๑๘สปสช. จัดสรรจบคุณภาพ QOF ๒ งวด เดือน มกราคม และ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่องที่ ๑๙สปสช. จัดสรรงบ UC ๒ งวด งบผู้ป่วยใน จ่ายตามผลงาน
เรื่องที่๒๐ กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรเงิน UC แบบขั้นบันได
เรื่องที่๒๒ กระทรวงสาธารณสุขปรับระดับพื้นที่บริการ รพ.สังคม เป็นระดับปกติ
เรื่องที่๒๓ นโยบายการขอรับยาสาหรับผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องนอกเขตอาเภอ นอกเขตจังหวัด ให้
รับยาได้ในครั้งละไม่เกิน ๑๔ วัน
เรื่องที่๒๔ ค่าตอบแทน ฉ.๘ สาหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาเท่านั้น
เรื่องที่๒๕นายแพทย์สาธารณสุขเน้นย้าข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบัน
เรื่องที่๒๖เชิญประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ปีงบ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่องที่๒๗งานประกันสุขภาพ สสจ.หนองคาย ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า อาเภอสังคม เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ครอบคลุมที่ร้อยละ ๙๙.๙๘
เรื่องที่ ๒๘รายงานกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ CUP สังคม ประชาชน
เข้ารับบริการ จานวน ๓๙ ราย อุดฟัน ๑๕ ย ถอนฟัน ๙ ราย ขูดหินน้าลาย ๑๑ ราย และอื่นๆ ๓ ราย
เรื่องที่๒๙การกันเงินกันเพื่อเพื่อการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการ โรงพยาบาล
สังคม ๓.๗ ล้านบาท
เรื่องที่ ๓๐แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๑๘ ออกบริการที่หมู่ ๖ บ้านดอนบก ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี
เรื่องที่๓๑การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยตัวชี้วัด
ดังนี้
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-๔๓๑.๑ ระดับความสาเร็จการจัดตั้งและการดาเนินงานองค์กรไร้พุงในหน่วยงานและ
บุคลากรสาธารณสุขมีรอบเอวลดลง
๓๑.๒ ร้อยละของ KPI ๕ Goal Setting ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
๓๑.๓ ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง
๓๑.๔ ร้อยละหน่วยบริการผ่านการรับรอง HA
๓๑.๕ ร้อยละ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ
๓๑.๖ ร้อยละอาหารสด อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
๓๑.๗ อาเภอผ่านเกณฑ์แระเมินกระบวนการอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) (ร้อยละคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน)
๓๑.๘ หน่วยบริการมีประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและไม่มีภาวะวิกฤตระดับ
๗
๓๑.๙ ร้อยละความสาเร็จของ MCH คุณภาพระดับอาเภอในการบริหารจัดการงาน
อนามัยแม่และเด็ก
๓๑.๑๐ ร้อยละของผู้ป่วยที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ ml/min/๑.๗๓ m๒/yr
เรื่องที่ ๓๒เขต ๘ แจ้งจัดสรรการกระจายอัตรากาลัง ปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสายสห
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังคม ได้รับจัดสรร ตาแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา
เรื่องที่๓๓ครม.มีมติให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ ประกาศ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เรื่องที่ ๓๔การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ปรับถึงขั้นต่า
ภายในเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ นี้
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ ในการประชุม วันที่ ๕ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องติดตาม
เรื่องที่ ๑ สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลสังคม ณ วันที่ ๓ ๑ตุลาคม ๒๕๕๙มียอดเงินคงเหลือ ๑๘
ล้านบาท มีหนี้สินคงค้าง ๘ ล้านบาท วัสดุคงคลัง ๒ ล้านบาท กรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกท่านร่วมเป็นกรรมการ
CFO ของโรงพยาบาล
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังตามตัวชี้วัดที่กระทรวงกาหนดในปี ๒๕๕๔
เดือน กันยายน ๒๕๕๙
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 เกณฑ์มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๐.๘
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-๕๔)

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC = ๒๑ เกณฑ์น้อยกว่าหรือ

๕)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐
๖)
เท่ากับ ๙๐
๗)
หรือเท่ากับ ๙๐

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC (วัน) = ๒๐๒ เกณฑ์

เท่ากับ ๙๐
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาเบิกคลัง = ๔๐ เกณฑ์น้อยกว่าหรือ
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุคงคลัง (วัน) = ๒๗ วัน เกณฑ์น้อยกว่า

๘) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลั ง
(วัน) = ๖๔ วัน เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๙)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้การค้า (วัน) = ๑๙๗ วัน เกณฑ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๑๐) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้การค้าสาหรับค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุ
การแพทย์ (วัน) =๒๔๗ วันเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ วัน
๑๑)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายนอกจังหวัด,
ต่างจังหวัด,แรงงานต่างด้าว และค่าบริการ (วัน) = ๗๓๘ วัน เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ วัน
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 รพ.สังคม เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ระดับ ๗
ประธาน ให้คุณพงษ์ศักดิ์ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง อย่างน้อย
รายงานรายไตรมาส
เรื่องที่ ๒โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ โรงพยาบาลสังคม ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ เดือน กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๕๙ ครบไตรมาส รอใบแจ้งหนี้
เรื่องที่ ๓งาน ๕ ส
ประธาน๑) คณะกรรมการตรวจประเมินผลพื้นที่ ๕ส ต่อเนื่องเดือนละ ๑ ครั้ง
๒)
ให้เตรียมพื้นที่ ๕ส ควบคู่กับงาน QSC ประสานกับงาน ENV เพื่อปรับปรุงการ
บริการด่านหน้า ใช้หลัก คือ QSC (Quality Service and Cleanliness) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน
ร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทางานให้สดใส ใน ๓ ด้าน คือ คุณภาพ (
Quality), บริการ
(Service)และความสะอาด (Clean)
๓) แจ้งงาน ๕ส เป็นตัวชี้วัด Routine ระดับ CUP ให้ดาเนินการต่อเนื่อง
๔) ผลการประเมิน ๕ส จะใช้เป็นตัวชี้วัดการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่
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-๖๕) ให้ทีม ๕ส และทีม ENV ทา ๕ส โซนโรงงาน แพทย์แผนไทย โรงครัว
เรื่องที่ ๔งาน HPH
- ไม่มี เรื่องที่ ๕งาน HA
๕.๑ โรงพยาบาลสังคมมุ่งเน้นให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ภายในปี ๒๕๕๙
นี้ และรอกาหนดการเข้าเยี่ยมสารวจจากสรพ. และแผนงานในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้ ทุกทีมจะเข้าเยี่ยมและ
เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องที่ ๖งาน IC
- ไม่มี เรื่องที่๗งาน ENV
- ไม่มี เรื่องที่๘งานความเสี่ยง
๘.๑ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเขียนและส่งรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ง
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
เรื่องที่๙งานระบบยา
- ไม่มี ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ให้ทุกหน่วยงานเรียนรู้จาการเข้าเยี่ยมและเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานจากทีมต่างๆ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๑ โรงพยาบาลสังคม จะปรับการจ้างลูกจ้างรายวันปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้เป็นราย
เดือน จานวน ๓ ราย คือ นางสาวจุฑามาศ ทองทาบ, นายประเด็น มาตรกลาง และชัยวัฒน์มัทธะนัง จะจ้างตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา รอการอนุมัติจาก สสจ.หนองคาย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ แจ้งนโยบายสายใยรักแห่งครอบครัว
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-๗๖.๑.๑ แจ้งนโยบายสายใยรักแห่งครอบครัว
๖.๑.๒ แจ้งบันได ๑๐ ขั้น สู่ความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๗.๐๕ น.

นางสาวณลิตา กิ่งไผ่ล้อม

นักวิชาการสาธารณสุข
จด/บันทึกรายงานการประชุม
นางพิทภรณ์ พลโคต พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ประธานกรรมการ Facilitator
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
นายบรรจบ อุบลแสน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ PCT งานอนามัยแม่และเด็ก
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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