ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา

โครงการจัดหาการบริหารจัดการห้องพยาบาล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความประสงค์จะจัดหาผู้ให้บริการการบริหารจัดการห้องพยาบาล โดยผู้เสนองานมีหน้าที่จดั หา
ภายใต้ขอ้ กาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
งานตามสัญญา
1. แพทย์ จานวน 1 คน
การศึกษา :
ประสบการณ์ :
วัน-เวลาทางาน :
ขอบเขตการให้บริการ

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
- ด้านบริการทางการแพทย์ ไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีความรู้ ความชานาญ ความตัง้ ใจ เพื่อมาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวิชาชีพ
ของแพทย์
วันจันทร์ และวันพุธ วันละ 2 ชัวโมง
่
เวลา 13:30 – 15:30 น. ยกเว้น
วันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ให้คาปรึกษา ตรวจรักษา ตรวจร่างกาย และสังยาให้
่
กบั ผูใ้ ช้บริการ
- บันทึกรายละเอียดการตรวจรักษาในใบเวชระเบียนทุกครัง้ ทีม่ ผี มู้ าใช้
บริการตรวจ
- เป็ นทีป่ รึกษาเกีย่ วกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
- รายงานให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
โดยทันที เมื่อมีผใู้ ช้บริการ เจ็บป่ วยรุนแรง หรือมีกรณีผดิ ปกติ

2. แพทย์เฉพาะทาง จานวน 1 คน (เช่น ด้านออร์โธพีดิกส์ หรือ ภูมิแพ้ โดยการกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ ทัง้ นี้ จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้ า)
1) ด้านออร์โธพีดิกส์ จานวน 1 คน
การศึกษา :
ประสบการณ์ :

วัน-เวลาทางาน :
ขอบเขตการให้บริการ

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
- ด้านบริการทางการแพทย์ ไม่ต่ากว่า 5 ปี
- ดูแลรักษาด้วยการให้ยาหรือการรักษาความผิดปกติต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย
วันศุกร์ จานวน 2 ชัวโมง
่ เวลา 13:30 – 15:30 น. ยกเว้นวันหยุดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ให้คาปรึกษา ตรวจรักษา ตรวจร่างกาย และสังยาให้
่
กบั ผูใ้ ช้บริการ
- วินิจฉัยและดูแลรักษาด้วยการให้ยาหรือการรักษาความผิดปกติต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย

- บันทึกรายละเอียดการตรวจรักษาในใบเวชระเบียนทุกครัง้ ทีม่ ผี มู้ าใช้
บริการตรวจ
- รายงานให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
โดยทันที เมื่อมีผใู้ ช้บริการ เจ็บป่ วยรุนแรง หรือมีกรณีผดิ ปกติ
หรือ
2) ด้านภูมิแพ้ จานวน 1 คน
การศึกษา :
ประสบการณ์ :

วัน-เวลาทางาน :
ขอบเขตการให้บริการ

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
- ด้านบริการทางการแพทย์ ไม่ต่ากว่า 5 ปี
- ดูแลรักษาด้วยการให้ยา และแนะนาวิธกี ารปฏิบตั ติ วั การดูแลตนเอง
ในระยะยาว
วันศุกร์ จานวน 2 ชัวโมง
่ เวลา 13:30 – 15:30 น. ยกเว้นวันหยุดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ให้คาปรึกษา ตรวจรักษา ตรวจร่างกาย และสังยาให้
่
กบั ผูใ้ ช้บริการ
- วินิจฉัยและดูแลรักษาด้วยการให้ยาหรือการรักษาความผิดปกติต่างๆ
ตามประเภทของโรคภูมแิ พ้ ตามอวัยวะทีเ่ ป็ น เช่น ภูมแิ พ้ทางเดิน
หายใจ ภูมแิ พ้ทางเดินอาหาร ภูมแิ พ้ทางผิวหนัง
- บันทึกรายละเอียดการตรวจรักษาในใบเวชระเบียนทุกครัง้ ทีม่ ผี มู้ าใช้
บริการตรวจ
- รายงานให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
โดยทันที เมื่อมีผใู้ ช้บริการ เจ็บป่ วยรุนแรง หรือมีกรณีผดิ ปกติ

3. พยาบาล จานวน 1 คน (เพศหญิ ง)
การศึกษา :
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติอื่นๆ :
วัน-เวลาทางาน :
ขอบเขตการให้บริการ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ด้านวิชาชีพพยาบาล ไม่ต่ากว่า 5 ปี
สามารถปฏิบตั งิ านนอกสถานทีไ่ ด้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
ทุกวันทาการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 8:30 – 17:00 น. ยกเว้น วัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ให้คาแนะนาแก่พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
ใช้ยาหรือปฏิบตั ติ วั ในการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ช่วยปฏิบตั งิ านแก่แพทย์ทม่ี าปฏิบตั งิ านหรือตามทีแ่ พทย์ได้มอบหมาย
- จ่ายยาตามคาแนะนาของแพทย์ทม่ี าประจา หรือในกรณีทแ่ี พทย์
ประจาไม่อยู่ให้เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลจ่ายยาได้ตามความเหมาะสม และ
ความจาเป็ นในการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ตามทีผ่ ปู้ ฏิบตั วิ ชิ าชีพ
พยาบาลพึงกระทา และต้องไม่เป็ นอันตรายแก่ผมู้ ารับบริการ ทัง้ นี้ ให้
แจ้งผูม้ ารับบริการมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
- จัดทาเวชระเบียนการรักษาพยาบาล พร้อมสรุปผลการเข้ารับบริการ
ของพนักงานเป็ นรายเดือน, รายไตรมาส และรายปี ตามรูปแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ

4. ระบบควบคุม สต็อกยา และการบริหารจัดการยา
เพื่อสร้างความมันใจในระบบการบริ
่
หารจัดการยาทีป่ ลอดภัย เหมาะสม และได้ผล รวมทัง้ การมียาทีม่ คี ุณภาพสูง
พร้อมใช้สาหรับผูป้ ่ วย จึงกาหนดให้มรี ะบบควบคุม สต็อกยา และการบริหารจัดการยาทีเ่ หมาะสม ดังนี้
4.1 มีเกณฑ์การคัดเลือกและจัดหายาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.2 มีมาตรการและระบบต่าง ๆ เกีย่ วกับการใช้ยาทีป่ ลอดภัย
4.3 มีการจัดเก็บรักษายาอย่างมีคุณภาพ
4.4 มีการประเมินการตอบสนองการใช้ยาของผูป้ ่ วย พร้อมรายงานความคลาดเคลื่อน
4.5 มีรายงานสรุปการใช้ยาของพนักงานเป็ นรายเดือน, รายไตรมาส และรายปี พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
5. ด้านการดูแลรักษาพยาบาล
5.1 พนักงานสามารถรับคาปรึกษาแพทย์และพยาบาลได้ ดังนี้
- ช่วงเวลาแพทย์ออกตรวจทีห่ อ้ งพยาบาล
- นอกเวลาแพทย์ออกตรวจ ใช้ระบบ Telemedicine โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.2 จัดส่งยาจากโรงพยาบาลให้พนักงานในเขตกรุงเทพฯ ได้ภายในเวลา 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.2.1 กรณีเป็ นยานอกบัญชีการควบคุม ให้สามารถหักงบสวัสดิการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก (OPD) ได้
5.2.2 มีรถพยาบาลฉุกเฉินบริการระยะทางระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับโรงพยาบาล (ฟรี)
5.2.3 มีสว่ นลดให้กบั พนักงานหลัง Fax Claim ประกัน เมื่อมีการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล
5.2.4 มีการจัดให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับการดูแลรักษาสุขภาพ ปี ละ 4 ครัง้ รวมทัง้ ให้ความรูผ้ ่าน
ช่องทาง Digital เชื่อมกับระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
6. การสรุปผลพร้อมวิ เคราะห์ขอ้ มูลสุขภาพพนักงาน (รายเดือน, รายไตรมาส และรายปี )
6.1 สรุปผลการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของพนักงาน
6.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเจ็บป่ วยของพนักงาน
6.3 แนะนามาตรการดูแลป้ องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่ วย
ทัง้ นี้ขอ้ กาหนดมีรายละเอียดหลายข้อโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 ระยะเวลาการรับเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน

กาหนดการ
8 เมษายน 2564
8 - 27 เมษายน 2564

3

ชีแ้ จงข้อกาหนด / นัดดูสถานที่ (หากมี)

28 เมษายน 2564

4
5
6

ยื่นซองประกวดราคา
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

7 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ท่ี คุณสุรเดช แก้วศรีนวม ฝ่ ายจัดหา
ส่วนจัดหา2 Email: procurementUnit@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2009-9660

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
ฝ่ ายจัดหา ส่วนจัดหา 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั
และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วน
กากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

