
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่9/2562 

วันที่ 3 กันยายน  2562 พ.ศ. 2562  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุรกิจ  ยศพล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์ 
3. นายฌานปกรณ์ มาลาศรี   รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
4. นางสาวบัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง  รองผู้อ านวยการฯ ด้านการพยาบาล 
5. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการและ 
                                                               สนับสนุนบริการสุขภาพ 
6. นางใจทิพย์  รุจนเวชช ์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
7. นางฤดีมน  สกุลคู   รองผู้อ านวยการฯ ด้านการคลัง    
8. น.ส.ภรณี  พรวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ 
9. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
10. นางสุกัญญา  กราบไกรแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา  
11. นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน 
12. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
13. นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
14. นางสุเนตรา  สุภาแสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
15. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
16. น.ส.โมฬี  นาคสาร   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
17. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
18. นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
19. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
20. นายจารุวัฒน์ แจ้งวัง   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
21. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
22. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
23. น.ส.วันรฐั  ตั้งกิจวานิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
24. นางสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
25. นายธงชัย  นาคมนต์  หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
26. นางกมลรัตน์ สมานทรัพย์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
27. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร์  หัวหน้างานนิติการ 
28. นายรังสรรค์  ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
29. น.ส.เพ็ญพรรณี ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
30. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ) 

1. น.ส.จินตาหรา มังคะละ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย 
2. นายสุวิทย์  เด่นศิริอักษร  หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
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3. นางภิรดี บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
4. น.ส.นิรมล พงษ์ไทย  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
5. น.ส.มนฤด ี วงศ์จิตรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
6. นายอภิสามารถ คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา                        
7. นางพรทิพย์  จินดา   หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางมณีวรรณ  ตั้งขจรศักดิ์  ผช.หัวหน้าพยาลด้านบริหารและด้านทรัพยากรบุคคล 
2. นางนวลสวาท  นภาสกุลคู  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
3. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรมและฝึกนักศึกษาพยาบาล 
4. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 
5. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 
6. นางชุลีพร สิงห์ประเสริฐ  (แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา 
7. นางสมจิตร สกุลคู  หัวหน้างานไตเทียม 
8. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์  หัวหน้างานการพยาบาลวิสัญญี 
9. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์  หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
10. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์  หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
11. นางวราภรณ์ ปู่วัง  หัวหน้างานห้องคลอด 
12. นางนงเยาว์ ท้าวพรม  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 
13. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 
14. นางเยาวเรศ  ตันฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2 
15. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
16. นางสมนา สกุลคู  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
18. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 2 
19. นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
20. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5 
21. นางปริณดา ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
22. น.ส.กชพรรณ พิลางาม  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
23. นางสุรีพร ค าตา  หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-ห-ูคอ-จมูก 
24. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
25. นางล ายอง เลขนอก  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 4 
26. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
27. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง  หัวหน้างานธนาคารเลือด 
28. นางสุรียยยพร สุวรรณรินทร์  (แทน) หัวหน้างานพยาธิ 
29. นางชมนาด วิจิตรานนท์  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
30. นางดวงเดือน เฆ้พวง  หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 
31. นางเกศินี เชื้อสะอาด  หัวหน้างานจิตเวช 
32. นางปานใจ กรองทิพย์  หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน/หัวหน้าศูนย์ COC 
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33. นางวัลยา ศรีพล  หัวหน้างานคลินิกเบาหวาน 
34. นางช่อเพชร ตันกิจเจริญ  หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
35. นางโสภิฎา ผันผิน  หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
36. นายสัญญา พิมพ์เสริฐ  หัวหน้างานช่างเทคนิค 
37. น.ส.วาสนา ภูมีตั้ง  (แทน) หัวหน้างานการบัญชี 
38. นายปรีชา ทิณาภูวงศ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
39. นายผาลี พรมโคตร  หัวหน้างานผลิตและพัฒนาบุคลากร 
40. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล  หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
41. นายวรรณกร เดชนรสิงห์  หัวหน้างานเวชระเบียน 
42. นางสุเนตรา  ธรรมวงศา  (แทน) หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย 
43. น.ส.อัญชลี บุญวัฒนะ  หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 
44. นางสุเนตรา สุวรรณรินทร์  (แทน) หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย 
45. น.ส.สิรลิักษณ์ บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
46. นางธนานันต์ อาสนานิ  หัวหน้างานตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ชั้น 1 
47. นางบงกชจันทร์ กฤตานนท์  (แทน) หัวหน้าคลินิกให้ค าปรึกษา/ARV คลินิค 
48. นายศุภากร  แสนท าพล  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
49. นางส าเนียง  จันทร์รัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
50. น.ส.มณีรัตน์  รัตนคุณ   หัวหน้างานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย 
51. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา   หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
42. น.ส.ปวีณา  หาระคุณ  พยาบาลวิชาชีพ 
53. นายมารุต  วงศ์กาฬสินธุ์  นักจัดการงานทั่วไป 
54. นางรัชฎา  จอมค าสิงห์  พยาบาลวิชาชีพ 
55. น.ส.กัลยณัช  ภูพิษ   OPD 
56. น.ส.พัชรริดา เคณาภูมิ  พยาบาลวิชาชีพ 
57. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

1. คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เข้าประชุม ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นเวลา ประมาณ  6 นาที 
2. แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 

- น.ส.ภิญญาพัชญ์ บุญศรี  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยาคลินิก (โรงพยาบาลอากาศอ านวย  สสจ.สกลนคร มาช่วยราชการ โรงพยาบาล
หนองคาย  สสจ.หนองคาย) 

ประธาน  แสดงความยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ขอให้บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย รู้หน้าที่ท าให้โรงพยาบาลไป   
สู่ฝัน คือมีวิสัยทัศน์โรงพยาบาลหนองคาย จะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพระดับชาติ  ให้บริการสุขภาพรองรับพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ ร่วมสร้างค่านิยมองค์กร “รับผิดชอบหน้าที่ มารยาทดี มีน้ าใจ” เป็นรูปธรรม 

3. มอบเงินเยียวยากรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 - คุณเสาวรส เตโช ปฏิบัติหนา้ที่หน่วยงานศัลยกรรมชาย  ได้ถูกสุนัขจรจัดกัด ไดร้ับบาดเจ็บขณะ

ปฏิบัติหน้าที่  โรงพยาบาลหนองคายได้มอบเงินเยียวยา จ านวน 2,000 บาท 
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4. มอบใบประกาศ “SERVICE PLAN”รางวัล ภาคภูมิใจ ประจ าปี 2562 

  “SERVICE PLAN”รางวัล ภาคภูมิใจ ประจ าปี 2562 
ล าดับ สาขา รางวัล ระดับ 

1  สุขภาพจิต โล่รางวัล ดีเยี่ยม 
2  RDU เกียรติบัตร ดีเด่น 
3  CHC เกียรติบัตร ดีมาก 

4  IMC เกียรติบัตร ดีมาก 

5  ODS เกียรติบัตร ดีมาก 
6  Palliative care เกียรติบัตร ดีมาก 
7  ทารกแรกเกิด เกียรติบัตร ดี 

8  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เกียรติบัตร ดี 

9  มะเร็งเต้านมและปากมดลูก เกียรติบัตร ดี 

10  บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เกียรติบัตร ดี 

11  Sepsis เกียรติบัตร ดี 

12  Stroke เกียรติบัตร ดี 

13  COPD เกียรติบัตร ดี 

14  ออร์โธปิดิกส์ เกียรติบัตร ดี 
Focal point 

ล าดับ สาขา รางวัล ประธานฯ เลขาฯ 
1 RDU เกียรติบัตร  นายสุรกิจ  ยศพล  นายพิชิต       บุตรสิงห์ 
2 ไต เกียรติบัตร  นายพิสิฐ    อินทรวงษ์โชติ  นางมณีวรรณ  ตั้งขจรศักดิ์ 
3 CHC เกียรติบัตร  นางฤดีมน  สกุลคู  นางสุเนตรา     สุภาแสน 

 

ประธาน  กล่าวชื่นชมและขอบคุณทีมงานทุกสาขา ทุกคนที่มีส่วนร่วมท าให้ทีมได้รับรางวัล โดยเฉพาะสาขาที่ได้รับ
รางวัลทุกประเภท ตั้งแต่ ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเด่น ดี ตลอดจน Facal point รางวัลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสามารถ 
และคุณภาพของโรงพยาบาลหนองคาย ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกๆ ทีม ในความก้าวหน้าตามนโยบายของเขตฯ  

5. มอบใบประกาศ โรงพยาบาลหนองคายได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green and Clean  
Hospital ระดับดีมาก 

6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกล่าวแสดงความยินดีกับนายวิชัย สุวรรณศรีหา  รับพระราชทานโล่ 
รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข” จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

ที่ประชุม    รับทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   1.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย  
 1.1.1 การมอบป้ายร้านอาหารวัตุถุดิบปลอดภัยให้กับร้านอาหาร จ านวน 2 ร้าน คือร้านเฮือน
หาดค า และร้านเวียงชัย ชาบู ชาบู 
 

1.1.2 เนื่องจากมีฝนตก…./5 
:…/2 
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 1.1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก าชับให้ส่วนราชการดูแลประชาชน นอกเหนือจากงานประจ า
เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง มีน้ าล้นในแหล่งน้ าในแต่ละที ่พ้ืนทีก่ารเกษตรบางแห่งถูกน้ าท่วม คาดเดือนกันยายนจะมี
พายุเข้า  จังหวัดหนองคายอาจจะไม่รุนแรงเท่าจังหวัดอ่ืนๆ  หากหน่วยงานใดสามารถเข้าพ้ืนที่ลงเยี่ยมได้ ควร
ด าเนินการ 
 1.1.3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : จัดโครงการการวิ่งการกุศล “วิ่งหยุดโรค” ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2562  ได้ขยายเวลารับสมัคร  เดิมจากวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ 20 กันยายน 2562 โครงการ
ครั้งนี้จัดท าโดย 10 จังหวัด รวมจังหวัดหนองคาย เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนั้น  ส่วนรายได้จะคืนให้จังหวัดที่จัดโครงการ
ทั้งหมด  และทางจังหวัดหนองคายจะมีการน าเงินที่ได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย 
 1.1.4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข : ขอให้ทุกหน่วยราชการส่งเสริมให้ไปสู่
ความส าเร็จด้วยนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศ
แข็งแรง” ประกอบไปด้วย 
  1) พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
  2) ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย ใจ และมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : โดย
ส่งเสริมความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ, การออกก าลังกาย  ใช้ชุมชนเป็นรากฐาน, พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ในครรภ์, พัฒนา Long Term Care อย่างเป็นระบบ, จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่าง
ครบวงจรและบูรณาการ 
  3) ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดเหลื่อมล้ า ลดรอคอย 
ลดภาระค่าใช้จ่าย : โดย เพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการทุกระดับ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึง  รวมถึงพัฒนา 
ER ให้มีประสิทธิภาพ, พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นหมอประจ าบ้าน, ใช้ Telemedicine ระบบคิว ระบบ
ส่งต่อ ระบบงานบริการเชื่อมโยงเป็น big data เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
  4) ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข : โดย ให้
ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย, ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ : โดย ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพ, ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการสร้างขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากร   
  

 1.1.5 คลินิกกัญชา : มีจังหวัดน าร่อง 13 เขตบริการสุขภาพ  เขตบริการสุขภาพที่ 8  คือ
โรงพยาบาลสกลนคร, เขตบริการสุขภาพที่ 7 คือโรงพยาบาลพล  จ.ขอนแก่น 
 1.1.6 จังหวัดหนองคายขอเชิญร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 
: ซึ่งมูลนิธินี้มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2562 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณรที่เรียนดี มี
ความประพฤติเรียบร้อย  โดยจังหวัดหนองคายมีทุน จ านวน 66 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 187,400 บาท สามารถบริจาคได้
ที่ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 

   1.2 เรื่องแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   

 1.2.1 การขออนุมัติรับเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร (เงินไม่ท าเวชปฏิบัติ) จะมีผล
ในวันที่ 1 ในเดือนถัดไป นับจากวันที่ยื่นต่อสัญญาทุกปี แจ้งให้โรงพยาบาลด าเนินการภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
 1.2.2 โครงการพี่เยี่ยมน้อง ปี 2562 
 -ก าหนดการประชุมวิชาการโครงการ “พ่ีเยี่ยมน้อง”ประจ าปีงบประมาณ  2562ระหว่าง
วันที่ 9-27 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดหนองคาย 
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ก าหนดการประชุมวิชาการโครงการ “พ่ีเยี่ยมน้อง”ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ล าดับ วัน สถานที่ 

1 วันพฤหัสบดีที่  12 กันยายน  2562  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  ณ รพร.ท่าบ่อ 

2 วันจันทร์ที่  16 กันยายน  2562   โรงพยาบาลรัตนวาปี ณ.รัตนวาปี 

3 วันพุธที่   18 กันยายน  2562     โรงพยาบาลสระใคร              ณ.รพช.สระใคร   

4 วันจันทร์ที่  23 กันยายน  2562   โรงพยาบาลโพนพิสัย ณ.รพช.โพนพิสัย 

5 วันอังคารที่  24 กันยายน  2562  โรงพยาบาลสังคม ณ.รพช.สังคม    

6 วันพุธที่  25 กันยายน  2562      โรงพยาบาลเฝ้าไร่         ณ.รพช.เฝ้าไร่    

7 วันพฤหัสบดีที่   26 กันยายน  2562  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ณ.รพช.ศรีเชียงใหม่ 

8 วันศุกร์ที่  27 กันยายน  2562       โรงพยาบาลโพธิ์ตาก          ณ.รพช.โพธิ์ตาก          
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   - 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 4.1 นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์  แจ้งเรื่องการ
จัดท าแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2563 
 -การจัดท าแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563 : แจ้งผู้รับผิดชอบ /
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ขอเชิญคณะกรรมการ CFO และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาล
หนองคาย ปี 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา  
สุจนิล  ให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลประมาณการวงเงินรายรับ-รายจ่าย ในหมวดรายการที่รับผิดชอบ และเข้าร่วม
ประชุมตามวันเวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

 4.2 นายฌานปกรณ์  มาลาศรี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 
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ล าดับ รายการ แผนเงินบ ารุง ต.ค. 61-ส.ค. 62 % ปี 2561 ปี 2560 
1 รายรับเงินสด 92,000,000.00 86,593,558.37 94.12 83,963,161.66 79,541,100.24 
2 รายรับเบิกต้นสังกัด/

ข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

172,500,000.00 160,909,977.81 93.28 150,464,783.04 132,743,372.42 

3 รายรับจากกองทุน/
ประกันสังคม 

61,000,000.00 33,042,889.68 54.17 38,840,989.98 47,275,484.07 

4 รายได้อื่นๆ 32,000,000.00 31,741,428.00 99.19 27,139,801.07 27,019,660.85 
5 รายรับเงิน UC 266,700,000.00 241,826,986.94 90.67 256,913,544.47 249,294,806.55 
 รวมรายรับ 624,200,000.00 554,114,840.80 88.77 557,322,280.22 535,874,424.13 

 

รายจ่ายเงินบ ารุง 25624 
 

ล าดับ รายการ  ต.ค. 61-ส.ค. 62 % ปี 2561 ปี 2560 
1 งบบุคลากร 67,770,000.00 52,887,622.12 78.04 48,990,344.91 45,453,563.88 
2 ค่าตอบแทน 100,827,000.00 95,906,382.40 95.12 97,559,435.10 88,134,809.52 
3 ค่าใช้สอย 77,534,000.00 60,304,558.15 77.78 52,966,343.73 47,015,592.93 
4 ค่าวัสด ุ 311,254,000.00 262,220,311.26 84.25 252,781,306.97 259,642,055.60 
5 ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง 
23,750,000.00 21,424,874.16 90.21 14,307,410.50 13,813,227.94 

6 ค่าสาธารณูปโภค 20,615,000.00 17,825,763.32 86.47 16,105,302.85 16,195,916.62 
7 เงินสนับสนุน รพ.

สต. 
21,440,000.00 20,822,511.13 97.12 20,236,895.77 32,735,515.62 

8 งบกลาง 25,000,000.00  0.00 - - 
 รวมรายจ่าย 648,190,000.00 531,392,022.54 81.98 502,947,039.83 502,990,682.11 

 
 ต.ค. 2561-ส.ค.2562 ปี 2561 ปี 2560 

ยอดยกมาจากปีก่อน 217,205,789.29 159,010,283.18 149,902,020.90 
รวมรายรับ ต.ค.-ส.ค. 2561 554,114,840.80 557,322,280.22 535,874,424.13 

รวมรายจ่าย ต.ค.-ส.ค.2561 531,392,022.54 502,947,039.83 502,990,682.11 

รายรับสูง(ต่ า)กว่ารายจ่าย 22,722,818.26 54,375,240.39 32,883,742.02 

เงินบ ารุงคงเหลือ ยกไป 239,928,607.55 213,385,523.57 182,785,762.92 

งบลงทุน 11,174,866.82 11,678,653.84 8,210,638.63 

เงินบ ารุงคงเหลือสุทธิ 228,753,740.73 201,706,869.73 174,575,124.29 

วัสดุคงคลัง 41,671,543.53 36,649,266.54 32,344,853.44 

เจ้าหนี ้ 91,481,662.15 89,609,900.02 91,009,788.14 
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 ต.ค. 2561-ส.ค. 2562 ปี 2561 ปี 2560 

Quick Ratio      ≥ 1 2.50 2.25 1.92 
Cerrent Ratio   ≥ 1.5 2.96 2.66 2.27 
I/E Ratio           ≥ 1 1.04 1.11 1.07 

 
 4.3 นางใจทิพย์   รุจนเวชช์  รองผู้อ านวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ  แจ้งเรื่อง  ดังนี้ 
 4.3.1 กิจกรรมวันมหิดล : จัดในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล 
ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย  งานเริ่มเวลา 08.30-09.00 น. เชิญสหวชิาชีพ และผู้ที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงาน  
กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิญาณตน และการร่วมร้องเพลงเทิดพระนามมหิดล 
 4.3.2 งานสภากาแฟ : จังหวดัหนองคายก าหนดจัดในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
พันล้านบูติค รีสอร์ท  กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลหนองคายและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
เป็นเจ้าภาพจัดงาน  จะมีการนัดทีมเพ่ือเตรียมความพร้อม ก าหนดกิจกรรมและข้อมูลประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล
หนองคาย 
 4.3.3 งานคารวะมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 : โรงพยาบาลหนองคาย
ก าหนดจัดงานในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอย่างทั่วถึง จึงจัดเป็น 
2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลากลางวันและกลางคืน  ได้มีการปรึกษาหารือกับคณะท างานแล้วบางส่วน  จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

 4.4 นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านสารสนเทศ  รายงานความก้าวหน้าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย 

 1) แจ้งคณะท างานงานเกษียณฯ หากจะมีการถ่ายทอดสดให้แจ้งไปที่งานโสตฯด้วย เพราะ ITC 
และงานโสตจะได้ท างานร่วมกัน 
 2) ปัจจุบันบุคลากรโรงพยาบาลหนองคายมีผู้เกษียณอายุราชการไปจ านวนมาก พบว่า ผู้
เกษียณอายุราชการมารับบริการที่โรงพยาบาลหนองคาย แต่พบปัญหาบุคลากรใหม่ๆ ไม่รู้จักผู้ที่เกษียณไปแล้ว ดังนั้น 
ศูนย์ ITC จึงมีแนวคิดจัดท าโปรแกรมรองรับเมื่อผู้เกษียณมารับบริการที่โรงพยาบาล จะขึ้นข้อมูลที่หน้าจอ  ขั้นตอน
อยู่ระหว่างการขอข้อมูลกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

 4.5 นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งเรื่อง แนวทาง
เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2563 
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   งบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว ปี 2562 ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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บริการ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง 

ผู้ป่วยนอก 
OP 

1) เพ่ิมบริการตรวจคัดกรองยีนส์ HLA-B*1502 ก่อนเริ่มยา Carbamazepine ในทุกกลุ่มโรค และ
ยา จ(2) Donepezil ส าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง 

2) จ่ายบริการคัดกรอง CA colon ด้วย Fit Test รวมไปกับเหมาจ่าย OP ทั่วไป 

ผู้ป่วยใน IP 1) รวมการบริการตรวจยืนยัน CA colon ด้วย Colonoscope/Biopsy/Polypectomy 

2) เพ่ิมรายการจ่ายชดเชยแบบบริการ ODS หรือ MIS ระหว่างปีได้ภายใต้วงเงินที่มี โดยต้องผ่าน
กลไกการพิจารณาต่าง ๆ ร่วมกัน 

3) การกระจายอ านาจให้ระดับเขตก าหนดอัตราจ่ายเงื่อนไขพิเศษระดับเขต ปรับก าหนดการให้แล้ว
เสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2562 เพิ่มการรายงานผลการด าเนินงานต่อ อปสข. และอนุกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ฯล   

4) สนับสนุนประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ โดยพัฒนาแจ้งข้อมูลการติด C&D และเพ่ิม
การแนะน าหรือพัฒนาในกระบวนการ Audit เพ่ือลด C&D ลงเพื่อให้หน่วยบริการได้รับการจ่าย
ชดเชยได้รวดเร็วขึ้น 

5) ในปี 2564 อาจมีการปรับปรุง DRGs ตามข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้ DRGs version5 รวมทั้ง
ประเด็นผลกระทบ หากจะใช้ DRG version6 ตามความเห็นของ คกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

กรณีเฉพาะ 
CR  

1) ปรับแนวทางการจัดบริการ TB ใหม่ ตามนโยบาย Ending TB : focus การค้นหาใน
กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงสูง และปรับการจ่ายตามมาตรฐาน NTP ที่จะปรับปรุง 

2) เพิ่มการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต HSCT ส าหรับผู้ป่วย 
Thalassmia 

3) การพัฒนาระบบการเทียบเคียงจ่ายค่าหัตถการตามรายการที่ สปสช.ก าหนดราคา (Fee 
schedule) ที่มีอยู่ได้ส าหรับบริการ OP refer ข้ามจังหวัด 

4) การปรับปรุงการจ่ายชดเชยจากยาเป็นเงินในรายการยา clopidogrel (GPO) 

5) การปรับการจ่ายชดเชยรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยการสั่งใช้ยาบัญชี 
จ(2) จากระบบเดิมที่รวมอยู่ในการจัดหายา โดยให้เริ่มจ่ายชดเชยตั้งแต่มีการจ่ายด้วยยาที่จัดหาได้ใน
ปี 2562 เป็นต้นไป 

6) การสนับสนุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย 

7) ปี 2564 ปรับแนวทางการจ่ายหรือทบทวนรายการและอัตราค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม
ในการบ าบัดโรค 

 ข้อเสนอการจ่ายชดเชยราการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยการสั่งใช้ยา
บัญชี จ(2) จากระบบเดิมที่รวมอยู่ในราคายา ตามแผนการจัดหายาฯ (จากข้อมูลยาที่ลดลง 342 ลบ.) 
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บริการ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง 

สร้างเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค 
PP 

1) การเพ่ิมวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก (Rotavirus vaccine) 

2) การเพ่ิมยา Medabon® ส าหรับป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 

3) การน าร่องคัดกรองภาวะ Down syndrome ในหญิงตั้งครรภ์อายุ ≤35 ปี 

4) การปรับการจ่ายชดเชยแบบ Fee schedule ส าหรับบริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากใน
หญิงตั้งครรภ์ 

5) การเพ่ิมทางเลือกการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test 

6)  การเพ่ิม PP New model ในเขตพ้ืนที่ กทม. หรือเขตที่มีความพร้อม 

7) ปี 2564 อาจก าหนดแนวทางการจ่ายรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการกับระบบบริการระดับ
ปฐมภูมิในเขตท่ีมีความพร้อม 

 รายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563 (10 รายการ) 
  1) บริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี 
  - ค่าตรวจ Hb typing     270 บาท 
  - ค่าตรวจ Alpha-thal 1 500 บาท 
  - ค่าตรวจ Beta-thal   1,200 บาท 
  - ค่า PND  2,500  บาท 
  - ค่ายุติการตั้งครรภ์ 3,000 บาท 
  2) บริการตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
  - ค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test  1,200  บาท 
  - ค่าบริการเจาะเลือดและค่าขนส่ง  200  บาท 
  - ค่า PND 2,500 บาท 
  - ค่าบริการตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภ์ด้วยวิธี Karyotyping  2,500  บาท 
  - ค่ายุติการตั้งครรภ์ 3,000 บาท 
  3) บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
 - ค่าชดเชย 3,000 บาท 
  4) บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด 
  - ค่าชดเชย 125 บาท 
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  5) ค่าบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วง/ยาฝัง) หญิง<20 ปี 
  - ค่าชดเชยใส่ห่วง 800 บาท 
  - ค่าชดเชยยาฝัง 2,500 บาท 
  6) บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วง/ยาฝัง) หญิง ≥ 20 ปีขึ้นไป กรณีแท้ง Unwanted 
pregnancy 
  - ค่าชดเชยใส่ห่วง 800 บาท 
  - ค่าชดเชยยาฝัง 2,500 บาท 
  7) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
  - Pap smear/VIA/HPV DNA test 250 บาท 
  - Liquid Based Cytology 600 บาท 
  - การท า colposcopy 900บาท 
  8) บริการฝากครรภ์ (ANC) 
  - ANC ครั้งแรก 1,000 บาท 
  - US 400 บาท 
  - ANC ครั้งที่ 2-5 400 บาท 
  - ตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปาก 500 บาท 
  9) น าร่องตรวจคัดกรอง Down syndrome ในครรภ์ อายุ ≤35 ปี ขึ้นไปในพ้ืนที่น าร่อง 
  - ค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test 1,200 บาท 
  - ค่าบริการเจาะเลือดและค่าขนส่ง 200 บาท 
  - ค่า PND  200 บาท 
  - ค่าบริการตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภ์ด้วยวิธี Karyotyping 2,500 บาท 
  - ค่ายุติการตั้งครรภ์  3,000 บาท 
  10) ทันตกรรมป้องกันในเด็ก 
  - เคลือบฟลูออไรด์ 4-12 100 บาท 
  - เคลือบหลุมร่องฟัน 6-12 ปี(ต่อซี่) 250 บาท 
    

บริการ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในปี 2563 
ฟ้ืนฟูฯ 1) ปรับแนวทางการบริหารจัดการใหม่ ให้สอดคล้องกับตามประกาศ

หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ระดับจังหวัด พ.ศ.2562 และการจ่ายตามผลงานบริการ 
2) ปี 2564 อาจก าหนดแนวทางการจ่ายรูปแบบใหม่เพ่ือบูรราการดูแล
ผู้ป่วยในชุมชน 

แผนไทย ปรับเป็นการจ่ายตามผลงานบริการทั้งหมด (บริการแพทย์แผนไทย และ
ยาสมุนไพร) 

ค่าเสื่อม ปรับปรุงกรณีส าหรับศูนย์อนามัยในเขตพ้ืนที่ กทม. ให้เป็นไปตาม
แผนการส านักอนามัย กทม. โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง อัตราการจ่าย เพื่อบูรณา
การไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ 

การปรับลดค่าแรงหน่วยบริการภาครัฐ ปี 2564 อาจจะมีการปรับปรุงแนวทางการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการ
ของรัฐโดยจะด าเนินการในขั้นตอนการขอรับงบขาขึ้นปี 2564 

HIV&AIDS น าร่องบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) 
 

ไตวายเรื้อรัง เริ่มบริการ APD และพัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับหากไม่มีปัญหา
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ค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องอัตโนมัติที่จะท าให้ราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 
บริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง 1) บริหารจัดการส าหรับ DM type l ระดับเขตท าหน้าที่ติดตามก ากับ

การเข้าถึงบริการ 
2) ค านวณจ่ายให้หน่วยบริการด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ (ส่วนกลาง 5 ตัว 
เพ่ิมเติมจากเขตได้ไม่เกิน 3 ตัว) และปรับด้วยจ านวนผู้ป่วย DMHT 
3) ปี 2564 จะปรับแนวทางการจ่ายเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ โดยใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของ สปสช. 

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในชุมชน 

1) การปรับขอบเขตบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเป็นผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง และเพ่ิมความครอบคลุมไปยังทุกสิทธิ และทุกกลุ่ม
อายุ 
2) ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่นฯ 

ค่าชดเชยวัคซีน MMR งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นเงินค่าวัคซีนในส่วนที่กรมควบคุมโรค ยืมไป
คืนให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2563 เพ่ือแก้ปัญหา
การระบาดในภาคใต้ปีงบประมาณ 2561-2562 

  
 เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินชดเชย (IP) 
  กรณี ODS  
   - อัตราจ่ายตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) โดยจ่ายจากกองทุนผู้ป่วยในทั่วไป 
  ในเขต จ่ายในอัตราภายในเขต โดยจ่ายเบื้องต้น 8,050 บาท/RW 
  ข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/RW 
  โรคและหัตการ ODS ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 12 โรค กรมการแพทย์ 
แล สปสช. ได้ประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกหัตถการและโรคที่เหมาะสมส าหรับการดูแลรักษา แบบ ODS และได้ก าหนด
รหัสโรค รหัสหัตถการในแต่ละกรณี ไว้ส าหรับเบิกชดเชย 
  1) Inguinal hernia, Femoral hernia 
  2) Hydrocele 
  3) Hemorrhoid 
  4) Vaginal bleeding 
  5) Esophagogastric varices 
  6) Esophaeal Stricture 
  7) Esophagogastric cancer with obstruction 
  8) Colorectal polyp 
  9) Common bile duct Stone  
  10) Pancreatic duct stone 
  11) Bile duct stricture 
  12) Pancreatic duct stricture 
  โรคและหัตถการ ODS ที่ขอด าเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 12 โรค 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานฯ สปสช. 
  1) Foreign body of GI. Tract 
  2) Pterygium Excision 
  3) Female Sterilization 
  4) Percutaneous fracture fixation 
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  5) Fistula in ano 
  6) Perirectal, Perianal abscess 
  7) Anal fissure 
  8) Breast abscess 
  9) Vesicle stone 
  10) Urethric stone 
  11) Urethral stone 
  12) Urethral stricture 
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางอัตราการจ่ายกรณี ODS 
  1) เป็นการผ่าตัดเพ่ือการรักษา ที่มีวันนอนตั้งแต่ 2 ชม. แต่ไม่เกิน 24 ชม. 
  2) ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และมี D/C type = 1 Approval 
  3) เป็นบริการตามรายการโรค และหัตถการที่ก าหนด 
  4) หน่วยบริการที่ให้บริการต้องผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพตามท่ีกรมการแพทย์
ก าหนด 
 5) ผู้มีสิทธิเข้ารับบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

การบันทึกข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายชดเชยกรณี IP/ODS 
การติด C กรณี ODS 

รหัส C รายละเอียด วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข 
625 รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามกลุ่ม ODS ที่

ก าหนด 
ตรวจสอบรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
ส่งเข้ามาใหม่ กรรีไม่ใช่กลุ่ม ODS ที่ก าหนด บันทึก
เบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกต ิ

626 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ODS  

บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน (IPD) 
ปกติ 

627 บันทึกเป็นกรณี ODS จ านวนวันนอนน้อยกว่า 
2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง 

ตรวจสอบการบันทึก วันเวลา admit หรือ 
discharge แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณี
วันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง 
บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน (IPD) 
ปกติ 

628 บันทึกเป็นกรณี ODS แต่ผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อน (ไม่ใช่ cc=/cc=9) 

ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ แก้ไข
แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีมีภาวะแทรกซ้อน บันทึกเบิก
ในหน้าผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน (IPD) ปกต ิ

629  บันทึกเป็นกรณี ODS ประเภทการจ าหน่าย
ไม่ใช่ 1 Improve 

ตรวจสอบการบันทึกประเภทการจ าหน่ายแก้ไขให้
ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีประเภทการจ าหน่าย
ไม่ใช่ 1 Improve บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ
ผู้ป่วยใน (IPD) ปกต 

  กรณีการผ่าตัดแผลเล็ก/บริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ minimally Invasive Surgery (MIS) 
ในโรคนิ่วในถุงน้ าดีและถุงน้ าดีอักเสบ (Symptomatic gallstone/holecystitis) 
  กรณีในเขต 8,050 บาท/AdjRW 
  กรณีนอกเขต 9,600 บาท/AdjRW 
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  บริการกรณีเฉพาะ: ประกอบด้วย 
  1) ปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ าเป็น 
  1.1) OP-AE ข้ามจังหวัด 
  1.2) OP refer ข้ามจังหวัด 
  1.3) ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ 
  1.4) IP-PUC/IPPRCC/SSS (DRGv5) 
 2) เพ่ิมความม่ันใจเรื่องคุณภาพบริการ 
  2.1) ยาละลายลิ่มเลือด (STEMI, Stroke) 
  2.2) chemo/Radio-OP&IP (IP เริ่มปี 58) 
  2.3) Cataract (all) รวมเลนส์ 
  24.) ทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ 
 3) Provider financial rick protection 
  3.1) Instrument-OP&IP 
  3.2) Hyperbaric 02-OP&IP 
  3.3) Corneal transplantation (ส ารองดวงตา) 
  3.4) การปลูกถ่ายอวัยวะ (Liver transplant ในเด็ก, Heart transplant, 
Hematopoietic stem cell transplant) 
 4) จ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด 
  4.1) ยา Methadone ส าหรับ MMT 
  4.2) ยาที่มีปัญหาการเข้าถึง (ยา จ.2 (รวมสารประกอบจากเลือดส าหรับผู้ป่วย 
Hemophilia), ยา CL, ยาก าพร้า) 
 5) โรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค  
  5.1) Thalassemia (ยาขับเหล็กและให้เลือดในผู้ป่วยรุนแรง) 
  5.2) Tuberculosis 
  5.3) การดูแลแบบประคับประคอง 
 1) โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
  1) จ่ายชดเชยการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน ที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด rt-PA และได้รับการตรวจ CT Brain ก่อนและหลัง การฉีดยาละลายลิ่มเลือด และ หรือมีการท า
กายภาพบ าบัด และหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ก าหนด 
  2) จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตัน 
  อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
  - ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยา เหมาจ่ายรายละ 49,000 บาท 
  การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย 
   1) บันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-Claim 
   2) ระบุรหัสโรคของภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน 
   3) ระบุรหัสหัตถการตามที่ก าหนด หัตถการ CT Brain และ Thrombolytic 
agent และหรือการท ากายภาพบ าบัด และหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
   4) บันทึกรายการยาละลายลิ่มเลือดตาม Drug Catalog ในหน้าค่ารักษาพยาบาล 
   2) การให้บริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลันชนิด ST Elevated 
(STEMI) 
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 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย  
   1) จ่ายชดเชยการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิดที่มี
การยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ที่ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด Strepokinase และ rt-PA ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ก าหนด 
    2) จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
หลอดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST 
 อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
 1) ค่ายาละลายลิ่มเลือด Steptokinase และค่าฉีดยาเหมาจ่าย รายละ 10,000 บาท 
  2) ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่ายรายละ 49,000 บาท 
 การเบิกจ่ายกรณีผ่าตัดข้อเข่า 
  -ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงานและ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
  ข้อ (35.1.4) การจ่ายส าหรับบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (ทั้งค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป และ 
Instrument) ให้จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อที่มีศักยภาพการให้บริการผ่าตัดข้อ
เข่าเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางที่ สปสช. ก าหนด 
 เงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการผ่าตัดข้อเข่า 
 1) เบิกได้เฉพาะ หน่วยบริการที่ก าหนดตามประกาศฯ กรณีไม่ใช่หน่วยที่ก าหนด ติด 
Deny:D39 
 2) การเบิกอุปกรณ์ข้อเข่า (รหัส 7001,7005) 
  2.1) จ่ายชดเชยเป็นค่าข้อเข่า 
  2.2) รหัส A,B>> 7004A, 7004B, 7005A, 7005B กรณี UKA บันทึกรหัส 7004B 
และ 7005B ไม่ต้องขออนุมัติ PA 
 3) ผู้รับบริการ 
  3.1) อายุ>55 ปี จ่ายทุกกรณี 
  3.2) อายุ <= 55 ปี 
   - Primary OA (M170, 171, 179) ต้องมีการ Pre-authorize ข้อมูลจะติด Deny 
D38 ไว้ก่อน หลังเขตส่งข้อมูล Pre-autorize ให้ สคม. จึงจะน าข้อมูลมาจ่ายชดเชยค่าบริการตามรอบ STM (ท่ีได้รับ
ข้อมูล Pre-autorize) 
   - นอกเหนือจากข้อ 1) กรณี Secondary OA/Trauma (M172, M173, M174, 
M175) และ UKA ไม่ต้อง Pre-authorize จ่ายค่าชดเชยตามระบบปกติ 
 อัตราการจ่ายชดเชยกรณีผ่าตัดข้อเข่า 
  1) กรณี IP จ่ายตาม DRGs  
 ในเขต จ่ายอัตราเบื้องต้น 8,050 บาท/AdjRW มีการหักเงินเดือนของหน่วยงานภาครัฐ 
 ข้ามเขต จ่าย AdjRW 9,600 บาท/AdjRW โดยไม่หักเงินเดือน  
  2) ค่าอุปกรณ์ข้อเข่า (รหัส 7004,7005) 
    - เบิกเป็นเงินเท่านั้น 
    - จ่ายชดเชยเป็นค่าข้อเข่าในโปรแกรม e-Claim จ่าย Add on ตามเรียกเก็บ แต่ไม่เกิน
เพดาน 
  3) กรณีข้อมูลที่ต้องผ่านการ Pre-authorize จะถูกปฏิเสธการจ่าย (DENY D38) ทั้งค่า
ผ่าตัด และอุปกรณ์ หลังได้รับรายชื่อผู้ป่วยที่ผ่านระบบ Pre-authorize จาก สปสช.เขต จึงจะน ามาข้อมูลมาชดเชย
ตามรอบ STM 
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ค่าสารเมทาโดน 
รายการ เงื่อนไข อัตราการจ่าย 

ค่าสารเมทาโดน (Methadone) ส าหรับ
การให้สารเมทาโดนระยะยาว 
(Methadone maintenance 
treatment :MMT 

ส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่
ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุ
พันธุของฝิ่น (อาทิ เฮโรอีน) ที่
สมัครใจ 

จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตรา 35 บาทต่อครั้ง 

 1) หน่วยบริการที่รักษาต้องเป็นหน่วยที่ผ่านการประเมินตามแนวทางที่ก าหนดเท่านั้น  
 2) ตรวจสอบ ICD10/ICD9 เพ่ือให้ตรงตามสิทธิประโยชน์ที่ก าหนด คือ  
  - Pdx = F11.2 
  - ICD9 = 9425 other psychiatric drug therapy 
 3) จ านวนครั้ง = จ านวนวันของเดือนที่ให้บริการ 

สรุปผลงานของ CUP หนองคาย การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ธันวาคม-พฤษภาคม 2562 
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สรุปผลงานของ CUP หนองคาย การฝากครรภ์ ธันวาคม-พฤษภาคม 2562 
 

 
 สรุปสาเหตุที่เบิกชดเชยไม่ได้  กรณี เบิก Fee Schedule 
  1. ไม่มีเลขบัตรประชาชน 
  2. ผู้รับบริการต้องเป็นคนไทย 
  3. ผู้รับบริการต้องเป็นเพศหญิง 
  4. มีการเบิกจ่ายมากกว่า  5  ครั้ง (กรณี ANC) 
  5. ข้อมูลซ้ าเคยจ่ายแล้ว 
   6. ผู้รับบริการต้องอยู่ในช่วงอายุ  30-60 ปี  กรณี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  7. หน่วยที่ให้บริหารไม่ใช่หน่วยที่ส่งข้อมูล 
   สรุปข้อมูลการติด C  และ  Deny จังหวัดหนองคาย 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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จ ำนวน ได้รับชดเชย จ ำนวน ไม่ได้รับชดเชย จ ำนวน จ ำนวนเงิน
รพ.หนองคำย (10706) 1,981 1,152,400 2,319 1,369,600 4,300 2,522,000
รพ.สต.มีชยั (04782) 29 18,400 5 2,000 34 20,400
รพ.สต.โพธ์ิชยั (04783) 35 24,000 0 0 35 24,000
รพ.สต.กวนวัน (04784) 8 4,800 1 400 9 5,200
รพ.สต.เวียงคุก (04785) 10 6,800 2 800 12 7,600
รพ.สต.วัดธำตุ (04786) 35 21,200 17 4,800 52 26,000
รพ.สต.หำดค ำ (04787) 26 19,200 2 800 28 20,000
รพ.สต.หินโงม (04788) 20 11,600 1 400 21 12,000
รพ.สต.บ้ำนท่ำจำน (04789) 10 5,600 1 400 11 6,000
รพ.สต.บ้ำนเด่ือ (04790) 38 24,000 21 8,400 59 32,400
รพ.สต.นำฮี (04791) 114 72,000 26 10,400 140 82,400
รพ.สต.ค่ำยบกหวำน (04792) 28 18,400 4 1,600 32 20,000
รพ.สต.โพนสว่ำง (04793) 92 54,800 15 5,200 107 60,000
รพ.สต.พระธำตูบังพวน (04794) 49 34,000 9 3,600 58 37,600
รพ.สต.หนองกอมเกำะ( 04795) 29 19,600 1 0 30 19,600
รพ.สต.ปะโค (04796) 39 22,800 20 8,000 59 30,800
รพ.สต.เมืองหมี (04797) 37 18,800 5 2,000 42 20,800
รพ.สต.สีกำย (04798) 13 8,400 1 0 14 8,400
ไม่มีรหัสสถำนบริกำร (00000) 0 0 168 67,200 168 67,200
คลนิคหอสุนิดำคลินิคเวชกำรรมเฉพำะทำง(30683) 0 0 566 224,800 566 224,800
คลินิคทันตกรรพำณิชย์ธน (21739) 0 0 37 14,800 37 14,800
เทศบำลเมืองหนองคำย (12419) 0 0 53 21,200 53 21,200
รพ.เมืองสมุทรปำกำร(เอกชน) (11761) 0 0 8 3,200 8 3,200
14569( ไม่ม่ชื่อในหน่วยของ สปสช) 0 0 1 400 1 400
คลินิคหมอวุฒิศักด์ิ (30686) 0 0 2 800 2 800
T0053   สถำนพยำบำลไม่มีในฐำนข้อมูล 0 0 99 39,600 99 39,600
รวม 2,593 1,536,800 3,384 1,790,400 5,977 3,327,200

หน่วยบริกำร
ได้รับชดเชย ไม่ได้รับชดเชย รวม

สรุปผลกำรได้รับกำรชดเชยของกำรฝำกครรค์แยกหน่วยรับบริกำรธันวำคม 61 ถึง พฤษภำคม 62
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 4.6 นายธงชัย  นาคมนต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
    4.6.1 ความก้าวหน้า QM&RM 
   1) งานมหกรรมคุณภาพ CQI ประจ าปี 2562 
   กลุ่มงาน 
  1. รางวัลขวัญใจมหาชน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ UC  หน่วยคิดค่ารักษาและหน่วยบริหารรายได้” 
  2.รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโดยบุคคล 
  - การพัฒนาแนวการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในผู้ป่วย
ผ่าตัดคลอดที่ได้รับการฉีดยาชาทางช่องไขสันหลังโรงพยาบาลหนองคาย  กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 
  3. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 การน าเสนอโดยบุคคล 
 - การพัฒนาแนวทางป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาลหนองคายคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
  4.รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 การน าเสนอโดยบุคคล 
    - การพัฒนารูปแบบการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ณ โรงพยาบาล
หนองคาย   (Drug use evaluation of antimicrobial)  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
  5.รางวัลชมเชย อันดับ 1 การน าเสนอโดยบุคคล 
    - Compare Reusable VS Disposable  for  Caesarean section 
case  กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด 
  6.รางวัลชมเชย อันดับ 2 การน าเสนอโดยบุคคล 
    - การพัฒนาระบบการส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
หนองคายกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี กลุ่มงานรังสีวิทยา 
  คลินิก 
   1.รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
  - ที่รองแขนผ่าตัด  กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด 
   2.รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
  - การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าเพ่ือป้องกัน 
Phlebitis  พิเศษ 60 เตียงชั้น1,2 
   3. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
  -การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Sepsis/Septic shock จังหวัดหนองคาย   
PCT อายุรกรรม 
   4.รางวัลชมเชย อันดับ 1 การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการใช้น้ าล้างสาย 
suction   หอผู้ป่วยหนัก2 
   5.รางวัลชมเชย อันดับ 2 การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
       - รถอุ่นไอรัก งานห้องคลอด 
   สนับสนุน Back office 
   1.รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโดยโปสเตอร์ 
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมที่ใช้ในโรงพยาบาลหนองคาย  กลุ่มงาน 
โภชนศาสตร ์
   2.รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 การน าเสนอโดยโปสเตอร์ 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิ UC  หน่วย
คิดค่ารักษาและหน่วยบริหารรายได้ 
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   3. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
  - การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมหมอครอบครัว  กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 
   4. รางวัลชมเชย อันดับ 1 การน าเสนอโดยโปสเตอร์  
  -การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 30-
60 ปีใน PCC รพ.หนองคาย  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 5. รางวัลชมเชย อันดับ 2 การน าเสนอโดยโปสเตอร์ 
  - พัฒนาการจัดเก็บเอกสารเวชระเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  งานเวช
ระเบียน 
 2) ลงเยี่ยมกลุ่มงานโภชนศาสตร์  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 น าทีมลงเยี่ยมโดย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล, ทีม ENV, ทีม IC, NSO, QIC ผลการลงเยี่ยมพบว่า โรงพยาบาลหนองคายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานปลอดภัย, เป็นโรงพยาบาลน าร่อง เรื่องอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI โดย
ปัญหาที่พบ 1) เรื่องช้อนหาย แก้ปัญหาคือ แจกช้อนให้คนไข้ Admit ให้ดูแลช้อนของตนเองจนกว่าจะ Dischart    2) 
เบิกอาหารไม่ตรง แก้ปัญหาโดย ทบทวนการเบิกอาหารเพ่ิมในหน่วยงานที่มีปริมาณคนไข้เป็นจ านวนมาก          3) 
สภาพอากาศภายในห้องปรุงอาหาร คืออากาศไม่สามารถดูดลมร้อนออกไปได้ จะมีการพูดคุยกับทีม ENV อีกครั้งเพ่ือ
แก้ปัญหานี้ 

3) แบบสอบถามการประเมินความปลอดภัยส าหรับผู้ป่วย (Hospital Survey on 
Patient Safety Culture) ประจ าปี 2562 โดยตอบได้ที่ QR Code : Hospital Survey on Patient Safety 
Culture  (เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562) ส าหรับท่านผู้บริหาร ตอบแบบสอบถาม  
ภาคผนวก ข.  CATEGORY 1 ถึง CATEGORY 7 ส าหรับบุคลากรสายวิชาชีพต่างๆและบุคลากรทุกท่าน ตอบ
แบบสอบถาม หน้าแรก  SECTION A ถึง SECTION I  

 
ประธาน  มอบหมายให้หัวหน้าตึก/หน่วยงาน ติดตาม, ประสาน คนในหน่วยงาน  เพ่ือตอบแบบสอบถามให้ครบ 100 
%  
 4.6.2 สรุปผลการด าเนินงานตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี 
2562 

กราฟแสดงร้อยละการตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2560-2562 
 

 
 ปี 2562 เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 1,021 คน ตรวจสุขภาพ 966 คน 
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กราฟแสดงร้อยละค่าดัชนีมวลกาย 

 
 ผอม   ( BMI   < 18.5 )  
 ปกติ   ( BMI 18.5-22.9 ) 
 น้ าหนักเกิน   ( BMI 23.0-24.9 ) 
 อ้วน  ( BMI ≥ 25.0 ) 

กราฟแสดงร้อยละรอบเอวชาย 

 
กราฟแสดงร้อยละรอบเอวหญิง 

 
กราฟแสดงร้อยละค่าความดันโลหิต 
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  กลุ่มปกติ   BP  ≤ 120/80  mm.Hg   
  กลุ่มเสี่ยง   BP  121-139/81-89 mm.Hg  
  กลุ่มป่วย    BP  ≥ 140/ ≥ 90 mm.Hg 

กราฟแสดงร้อยละระดับน้ าตาลในเลือด 

 
  กลุ่มปกติ   FBS     <  100  mg/dl 
   กลุ่มเสี่ยง   FBS     ≥ 100-125  mg/dl 
  กลุ่มป่วย    FBS     ≥ 126  mg/dl 

กราฟแสดงร้อยละระดับไขมัน Cholesterol 

 
  กลุ่มปกติ   Chol. ≤    250  mg/dl 
  กลุ่มเสี่ยง   Chol. >    250  mg/dl 
    

กราฟแสดงร้อยละระดับไขมัน triglyceride 

 
 กลุ่มปกติ   TG.  ≤  200  mg/dl 
 กลุ่มเสี่ยง   TG.  >  200  mg/dl 
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กราฟแสดงร้อยละบุคลากรเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อเฝ้าระวังวัณโรค 

  
  วัณโรครายใหม่  
   ปี 2560 พบ 0 ราย 
  ปี 2561 พบ 1 ราย 
    ปี 2562 พบ 1 ราย 

ความผิดปกติที่นัดพบแพทย์ 
ล าดับ ความผิดปกติ จ านวน (คน) 

1 ภาวะซีด 56 

2 EOสูง 51 

3 ไขมันในเลือดสูง 48 

4 น้ าตาลในเลือดสูง 35 

5 พบเม็ดเลือดเลือดในปัสสาวะ 20 

6 พบเลือดในอุจจาระ 17 

7 ค่าเอ็นไซม์ตับสูง 16 

8 พบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ 14 

9 เอกซเรย์ทรวงอกพบ 
- วัณโรคปอด 

- ผิดปกติอ่ืนๆ (หินปูน,พังผืด,ก้อน, ปอด
แฟบ,ปอดบวม,ปอดอักเสบ) 

- หัวใจโต 
- สงสัยนิ่วในถุงน้ าดี 

- สงสัยนิ่วในไต 

1 
13 
5 
1 
1 

10 ความดันโลหิตสูง 10 

11 ไตเสื่อม 4 

12 พบพยาธิในอุจจาระ 1 
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จ านวนร้อยละบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพปี 2562 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ร้อยละ 

1 อายุรกรรมชาย  100.0 

2  อายุรกรรมหญิง  100.0 

3  อายุรกรรมรวม 100.0 

4 ศัลยกรรมประสาท 100.0 

5 สูติ-นรีเวช 100.0 

6 กุมารเวชกรรม 1 100.0 

7 กุมารเวชกรรม 2 100.0 

8 ศัลยกรรมกระดูก 100.0 

9 พิเศษ 60 เตียง ชั้น1/2 100.0 

10 พิเศษ 60 เตียง ชั้น 3 100.0 

11 VIP ชั้น 4-5 100.0 

12 พิเศษสู่ขวัญ 100.0 

13 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 100.0 

14 วิสัญญี 100.0 

15 ผู้ป่วยหนัก 1 100.0 

16 ผู้ป่วยหนัก 2 100.0 

17 กลุ่มการพยาบาล 100.0 

18 ศูนย์สั่งการ 100.0 

19 ไตเทียม 100.0 

20 ตาหูคอจมูก 100.0 

21 คลินิกพิเศษ 100.0 

22 แพทย์แผนไทย1/2 100.0 

23 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ 100.0 

24 โสตทัศนูปกรณ์/วิชาการ/ห้องสมุด 100.0 

25 ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 100.0 

26 โภชนาศาสตร ์ 100.0 

27 สวัสดิการสังคม 100.0 

28 ศูนย์สื่อสาร 100.0 

29 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 100.0 

30 ลูกค้าสัมพันธ์ 100.0 
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31 หน่วยรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย 100.0 

32 รปภ. 100.0 

33 ซักฟอก 100.0 

34 ศูนย์รับส่งผู้ป่วย 100.0 

35 หน่วยจ่ายกลาง-ห้องนึ่ง 100.0 

36 ช่างโยธา 100.0 

37 รังสีวิทยา 100.0 

38 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 100.0 

39 ศูนย์สิทธิการรักษา 100.0 

40 หน่วยบริหารรายได้ 100.0 

41 หน่วยคิดค่ารักษา 100.0 

42 ประชาสัมพันธ์ 100.0 

43 ธุรการ 100.0 

44 การเงิน 100.0 

45 การบัญชี 100.0 

46 การเจ้าหน้าที่ 100.0 

47 สุขศึกษา 100.0 

48 อาชีวเวชกรรม 100.0 

49 กายอุปกรณ์ 100.0 

50 กิจกรรมบ าบัด 100.0 

51 จิตเวช 100.0 

52 OPD GP รพ.2 100.0 

53 การพยาบาลชุมชน 100.0 

54 ผู้ป่วยนอก 98.0 

55 ห้องผ่าตัด 96.2 

56 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 96.2 

57 ศัลยกรรมชาย  95.7 

58 เวชกรรมสังคม 95.2 

59 พยาธิวิทยา 95.0 

60 เภสัชกรรม 94.9 

61 แผนงานสารสนเทศ 93.8 

62 ศัลยกรรมหญิง 93.8 
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63 พัสดุ 92.3 

64 ห้องคลอด 90.0 

65 กายภาพบ าบัด 87.5 

66 ช่างเทคนิค 87.5 

67 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 85.7 

68 ทันตกรรม 78.1 

69 ยานพาหนะ 63.6 

70 สนาม 62.5 

71 องค์กรแพทย์ 59.2 
 

สรุปผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย  ประจ าปี 2562 
 1. การตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร (Stool c/s) ในบุคลากรผู้ประกอบอาหารกลุ่มงาน
โภชนศาสตร ์

การตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร 
 (Stool c/s)   

จ านวน ( คน ) ร้อยละ 

1.1 ความครอบคลุม 
1.2 ผลการเพาะเชื้อ 
             ไม่พบเชื้อ 
              พบเชื้อ 

23 
  

23 
0 

100.00 
  

100.00 
100.00  

 2. การตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบบี ในบุคลากรผู้ประกอบอาหารกลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
การตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบบี   จ านวน ( คน ) ร้อยละ 

    2.1 ไม่พบเชื้อ  
2.2 พบเชื้อ   
2.3 ไม่พบภูมิคุ้มกัน/Weakly Positive 

    2.3 พบภูมิคุ้มกัน 

23 
0 

5/3 
15 

100.00 
     0.00 
    34.80  
     65.21  

   ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (3 เข็ม)    5 คน 
   ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (กระตุ้น1เข็ม) 3 คน 
       
 3. การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น (จ านวน 21 คน) 

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น   จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
3.1 ผลการตรวจปกติ 
3.2 ผลการตรวจต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

  เมื่อเทียบกับลักษณะงาน 
     3.2.1 ปัญหาในการมองระยะไกล  
     3.2.2 ปัญหาในการมองระยะใกล้ 
     3.2.3 ปัญหาทางตาอ่ืนๆ  

9 
12 

  
7 
12 
- 

42.86 
57.14 
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 4. การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (จ านวน 31 คน) 
 

 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด  จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
4.1 ผลการตรวจปกติ 
4.2 ผลการตรวจต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
       4.2.1 Obstructive pattern 
       4.2.2 Restrictive pattern 
       4.2.3 Mixed pattern 

27 
  
3 
1 
0 
  

87.09 
  

9.67 
3.23 
0.0 

       
 5. การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน (จ านวน 71 คน) 
 

 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน  จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
5.1 ผลการตรวจปกติ 
5.2 ผลการตรวจการได้ยินที่ต้องเฝ้าระวัง 
5.3 ผลการตรวจการสูญเสียการได้ยินจาก     
      เสียงดัง 
  

50 
21 
0 

  

70.42 
29.58 
0.0 

  

 
 6. การตรวจตะก่ัวในเลือดเพ่ือเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่ว (จ านวน 13 คน) 
 

การตรวจตะก่ัวในเลือดเพ่ือเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่ว   จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
6.1 ผลการตรวจตะก่ัวไม่เกินมาตรฐาน 
6.2 ผลการตรวจตะก่ัวเกินมาตรฐาน 
      (มากกว่า30 ug/dl : เกณฑ์ ACGIH 2016) 

13 
 0 

  

100.0 
     0.0 

  
 
 7. การตรวจปรอทเพ่ือเฝ้าระวังโรคพิษจากปรอท  (จ านวน 15 คน) 
 

การตรวจปรอทเพ่ือเฝ้าระวังโรคพิษจากปรอท    จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
7.1 ผลปรอทในปัสสาวะไม่เกินมาตรฐาน)  
7.2 ผลปรอทในปัสสาวะเกินมาตรฐาน  
         (มากกว่า 20 ug/g)  

15 
 0 

  

100.0 
     0.0 

  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 4.7 นายพิชิต   บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม    แจ้งเรื่อง ดังนี้ 
  4.7.1 การบริหารเวชภัณฑ์ ไตรมาส 3 

การบริหารเวชภัณฑ์ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 

รายการ แผนปี 62 ไตรมาส 3 ร้อยละ หมายเหตุ 

ยา ED 129,000,000 91,549,039 71.0 - 4.0 % 

ยา NED 46,000,000 39,114,313 85.0 + 10.0 % 

ยา ED+NED 175,000,000 130,663,352 74.7 - 0.3 % 
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วชย. 22,000,000 13,796,324 62.7 - 12.3 % 

แก๊สทางการแพทย์ 3,000,000 1,711,045 57.0 - 18.0 % 

อาหารทาง
การแพทย์ 

1,100,000 818,734 74.4 - 0.6 % 

รวมทั้งหมด 201,100,000 146,989,455 73.1 - 1.9 % 
การบริหารเวชภัณฑ์ ปี2562 และ แผนปี2563 

รายการ แผนปี 62 ไตรมาส 3 12 เดือน แผนปี63 

ยา ED 129,000,000 91,549,039 122,065,385 130,000,000 

ยา NED 46,000,000 39,114,313 52,152,417 52,000,000 

ยา ED+NED 175,000,000 130,663,352 174,217,802 182,000,000 

วชย. 22,000,000 13,796,324 18,395,099 22,000,000 

แก๊สทางการแพทย์ 3,000,000 1,711,045 2,281,393 3,500,000 

อาหารทางการแพทย์ 1,100,000 818,734 1,091,645 1,500,000 

รวมทั้งหมด 201,100,000 146,989,455 195,985,940 209,000,000 
ตัวช้ีวัดการบริหารเวชภัณฑ์ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง / นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับ รายการ เป้าหมาย ไตรมาส 3 

1 จัดซื้อยา ED > 60 % 73.6 % 

2 จัดซื้อยา ED ที่ GPO ผลิต > 60 % 96.4 % 

3 จัดซื้อยานวัตกรรมทั่วไป > 30 % 39.6 % 

4 จัดซื้อยานวัตกรรมชีววัตถุ > 30 % 23.5 % 

5 จัดซื้อยาร่วม > 20 % 51.0 % 
                   -จะมีการประชุม PTC 18 กันยายน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล  จะท าหนังสือ
จะแจ้งเวียนรายละเอียดอีกครั้ง 
  4.7.2 RDU  

  - RDU จังหวัดหนองคาย ไตรมาส3ปีงบประมาณ 2562 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 95   9 แห่ง 100 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
5 แห่ง  (สระใคร,โพธิ์ตาก,เฝ้าไร่, 
ศรีเชียงใหม ่และรัตนวาปี) 

55.56 

มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
ระดับ Intermediate≥ร้อยละ20 

รพ.หนองคาย ผ่านเกณฑ์ 
100 

3. นางภิรดี…./2 
:…/2 
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ผลการด าเนินงานจังหวัดหนองคาย  ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

ล าดับ  อ าเภอ  

RDU Hospital RDU 
รพ.สต 

URI ท้องร่วง แผล คลอด Gliben NSAID ยาคนท้อง 
ร้อยละ
ของ รพ.

สต. 

≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 50 % ≤ 15 % ≤ 5 % ≤ 10 % 0 
ร้อยละ 

60 

1 หนองคาย 33.74 20.09 52.64 5.88 4.62 0.81 0.00 94.74 
2 โพนพิสัย 17.75 13.43 41.33 18.87 0.00 4.34 0.00 100.00 
3 ศรีเชียงใหม่ 10.51 18.72 26.59 0.00 0.00 1.59 0.00 100.00 
4 สังคม 21.58 22.05 19.54 5.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
5 ท่าบ่อ 23.47 15.93 51.62 2.13 0.00 3.79 0.00 100.00 
6 สระใคร 11.67 13.77 27.14 0.00 0.00 5.59 0.00 100.00 
7 โพธิ์ตาก 11.89 7.08 33.37 0.00 0.00 1.38 0.00 100.00 
8 เฝ้าไร่ 15.76 11.69 37.06 0.00 0.00 0.67 0.00 100.00 
9 รัตนวาปี 11.82 11.67 38.72 0.00 0.00 5.66 0.00 100.00 

RDU เขตสุขภาพที่ 8 ไตรมาส3 ปีงบประมาณ 2562 (ณ.วันที่ 2 ก.ค.2562) 

ล าดับ จังหวัด จ านวน
อ าเภอ 

AMR ( % ) 
เป้า > 20 
น.น.=2 

RDUขั้น
1(%) 
เป้า > 95 
น.น.=3 

RDUขั้น
2(%) 
เป้า > 20 
น.น.=5 

Score 
Ranking 

1 นครพนม 12 100 100 66.7 8.3 

2 หนองคาย 9 100 100 55.6 7.8 

3 หนองบัวล าภู 6 100 100 50.0 7.5 

4 สกลนคร 18 100 100 38.9 6.9 

5 บึงกาฬ 8 100 100 37.5 6.8 

6 อุดรธานี 21 100 100 19.0 5.9 

7 เลย 14 100 100 7.1 5.4 

 เฉลี่ย 88 100 100 31.8  
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ตารางผลการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลปี 2562 
ข้อมูลจากระบบโปรแกรม HDC ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

 
RDU เขตสุขภาพที่ 8  (ข้อมูล ณ.วันที่ 2 ก.ย.2562) 

ล าดับ จังหวัด จ านวน
อ าเภอ 

AMR ( % ) 
% CRE 

RDUขั้น
1(%) 
เป้า > 
100 

RDU
ขั้น
2(%) 
เป้า > 
60 

RDU
ขั้น
3(%) 
เป้า > 
20 

Score 
Ranking 

1 นครพนม 12 100 100 66.7 16.7 8.5 

2 หนองคาย 9 100 100 55.6 33.3 8.9 

3 หนองบัวล าภ ู 6 100 100 50.0 0.0 7.0 

4 สกลนคร 18 100 100 38.9 22.2 7.7 

5 บึงกาฬ 8 100 100 37.5 25.0 7.8 

6 อุดรธาน ี 21 100 100 19.0 14.3 6.5 

7 เลย 14 100 100 7.1 0.0 5.3 

 เฉลี่ยเขต8 88 100 100 31.8 15.9  
 แผนป6ี3 เป้า %AMR/CRE 100% 60% 20%  
 Ranking น้ าหนัก 3 2 4 5  
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- ก าหนดการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน RDU-AMR เขต 8  วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  

ณ.โรงแรมอมันตา  จังหวัดหนองคาย   

 เวลา  08.00 – 8.30 น. เริ่มลงทะเบียน   

   08.30 – 9.30 น. พิธีเปิด นพ.สสจ.หนองคายกล่าวต้อนรับ ผอ. 

รพ.หนองคาย กล่าวรายงาน สาธารณสุขนิเทศเขต8 กล่าวเปิดพร้อมมอบนโยบาย มอบรางวัลโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 3  

    09.30 – 10.00 น. แนวทางการด าเนินงาน RDU-AMR เขต 8  

ปีงบประมาณ 2563 โดย ผอ.รพ.หนองคาย ประธาน RDU-AMR เขต 8  
                                         10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

   10.15 – 12.00 น. น าเสนอผลการด าเนินงาน Best Practice/Gap 
Analysis ของแต่ละจังหวัด 

   12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

   13.00 – 14.30 น.  สรุปผลการด าเนินงาน RDU ปีงบประมาณ 2562 และ
แผนปี2563 

   14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

   14.45 – 15.45 น. สรุปผลการด าเนินงาน AMR ปีงบประมาณ 2562 และ
แผนปี2563 

   15.45 – 16.30 น. อภิปราย ซักถามปัญหาการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ท่ีผ่าน RDU ขั้นที่ 3 

ล าดับ จังหวัด จ านวนรพ.ที่ผ่าน/ 
จ านวนรพ.ทั้งหมด 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 หนองคาย 3 / 9 33.3 ศรีเชียงใหม่,สระใคร,เฝ้าไร่ 

2 บึงกาฬ 2 / 8 25.0 ศรีวิไล, บุ้งคล้า 

3 สกลนคร 4 / 18 22.2 ค าตากล้า,บ้านม่วง, 
ส่องดาว,เจริญศิลป์ 

4 นครพนม 2 / 12 16.7 โพนสวรรค์, นาหว้า 

5 อุดรธานี 3 / 21 14.3 ศรีธาตุ, บ้านดุง, หนองหาน 

6 หนองบัวล าภู 0 / 6 0.0  

7 เลย 0 / 14 0.0  

 เฉลี่ย 14 / 88 15.9 เป้า 20 % 
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  4.7.3 ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง charity run 2019 : ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ข้อมูล
ล่าสุดมีทั้งหมด 63 ท่าน ซึ่งยังไม่ครบ 100 คน  เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครวิ่ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 4.8 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รายงานความก้าวหน้า  

อาคาร 10 ชั้น 

  4.8.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560- 
พ.ศ.2562 รายการ อาคารบ าบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน 10 ชั้น ฯลฯ โรงพยาบาลหนองคาย 
   1) รายการ ก่อสร้าง อาคารบ าบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น 
ตามแบบเลขที่ 10917 ผู้รับจ้าง บริษัท วี. สถาปัตย์ จ ากัด ตามสัญญาเลขที่ นค 0032.2/85/2560 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2560 ขยายเวลาอีก  65  วัน   สิ้นสุดสัญญา วันที ่20 พฤศจิกายน 2562  จ านวน  965  วัน  
จ านวน  28  งวด วงเงินทั้งสิ้น 369,900,000.00 บาท 
     - งบประมาณปี 2560    ได้รับจัดสรร 84,303,800.00 บาท   ได้ท าการเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS หมดแล้ว 

     - งบประมาณปี 2561    ได้รับจัดสรร 41,240,300.00 บาท   ได้ท าการเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS หมดแล้ว 

    - งบประมาณปี 2562    ได้รับจัดสรร 35,251,500.00 บาท   ได้ท าการเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS หมดแล้ว 

      - เหลือเงินที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563  เป็นเงินจ านวน 209,104,400.00   
บาท 

   2) รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบ าบัดรักษา คลอด ผู้ป่วนใน 10 ชั้น 
โรงพยาบาลหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562  

            วงเงินค่าก่อสร้าง  369,900,000.00 บาท   แบ่งออกเป็น   28   งวด 

  - ก าหนดครบสัญญา 900 วัน และได้ขยายออกอีก 65 วัน  รวม 965 วัน 

  - ค่าปรับวันละ 369,900.00 บาท  (ร้อยละ 0.10 % ของวงเงิน) 

  - ผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไปแล้ว   จ านวน    886    วัน 

  - คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา              จ านวน     79     วัน 

  - งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญารวม                    จ านวน     17     วัน 

  - ขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการอยู่ในเนื้องานงวดที่  24  จากจ านวน   28  งวด 

  - ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโดยภาพรวมงานแล้วเสร็จประมาณ  

     - คิดเป็นร้อยละ  75.23 % จากงานก่อสร้างทั้งหมด 100 % 

ประธาน  มอบงานนโยบายและแผนฯ ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ที่ใช้ในการเปิดอาคารใหม่ พร้อมให้ 
คุณสุเนตรา รายงานรายรับของเงินบริจาคด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.9 นายรังสรรค์  ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่อง ดังนี้ 
  4.9.1 รายงานค่าสาธารณูปโภค 

รายละเอียดค่าไฟฟ้า  เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 – 2562 โรงพยาบาลหนองคาย 

 ปีงบประมาณ 2561 
พ.ค. 2561 มิ.ย. 2561 ก.ค. 2561 รวม ร้อยละ 

1,443,082.61 1,433,319.73 1,438,224.06 10,633,963.65 65.84 

 ปีงบประมาณ 2562 
พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 รวม ร้อยละ 

1,587,654.48 1,555,111.03 1,554.770.30 11,937,210.43 73.91 
รายละเอียดค่าน้ าประปา  เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561 – 2562 โรงพยาบาลหนองคาย 

 ปีงบประมาณ  2561 
พ.ค. 2561 มิ.ย. 2561 ก.ค. 2561 รวม ร้อยละ 
129,544.36 226,354.01 232757.74 2,015,008.28 60.60 

 ปีงบประมาณ 2562 
พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 รวม ร้อยละ 
358,097.23 309,890.26 299,810.09 2,561,430.72 77.04 

 
  4.9.2 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ/ความก้าวหน้างบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปี 2562 
โรงพยาบาลหนองคาย 
   รายการก่อสร้าง 
   1. บ้านพักผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย  1 หลังผู้รับจ้าง หจก.แสงสูงสมการ
ก่อสร้าง วงเงิน 2,480,000  บาท สัญญา 8 มีนาคม 2562-4 กันยายน 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 5 งวด 
บริหารสัญญา (งานอยู่งวดที่ 5) 
   2. โรงพักขยะวงเงิน 485,000 บาท หจก.เอสยู คอลซัลติ้ง 1  อยู่ในขั้นตอน
ประมาณราคาค่างานที่ยังเหลือ 
  4.9.3 บูชาแผ่นทองหล่อหลวงพ่อพระใสจ าลอง ขณะนี้ได้เงินบริจาคประมาณ 20,000 บาท 
และมีการเพิ่มจุดรับบริจาคท่ี ER 1 จุด 
  4.9.4 ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลหนองคาย ได้มีกิจกรรมจิตอาสา เดิมให้รายงาน เดือนละ 
1 ครั้ง เปลี่ยนเป็นขอให้ตึกรายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และท่านท่ีต้องการทรายอะเบทสามารถแจ้งความจ านงที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  4.9.5 โครงการธนาคารขยะ โรงพยาบาลหนองคาย 
   1) กลุ่มงาน/งาน บุคคล อาคารผู้ป่วย 
   2) โรงพักขยะ บุญมา/สมดี 
   3) จ าหน่ายขยะ 
       - จ าหน่ายขยะสัปดาห์  ละ 1 ครั้ง โดย ภก.สมภพ/ ภก.จันทร์ฉาย 
   4) จัดสรรเงินคืนให้กับผู้ฝากขยะในสัดส่วน 80:20 นางพรรณี/นางสุภาพร 
   5) บริหารโดย 
      - คณะกรรมการที่ปรึกษา(กบ) 
   - กรรมการรับฝาก 
      - กรรมการฝ่ายขาย 
     - กรรมการเก็บรักษาเงิน 
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  4.9.6 มาตรการรักษาความปลอดภัย 
   - กระทรวงฯมีข้อสั่งการในเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
คือเพ่ิมการดูแลความปลอดภัย โดยให้เข้มงวดบริเวณทางเข้า-ออก ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ติดบัตรทุกคน และได้หารือกับงานโสตฯ เพ่ือออกแบบบัตรใหม่ ประมาณการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีบัตรติด/ใช้ทุกคน ขณะนี้ใช้บัตรเดิมไปพลางก่อน 
   - ที่จอดรถหน้าตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 3 คัน ขอสงวนสิทธิ์การจอดรถ
ให้กับแพทย์ที่ขึ้นเวร 
   - อุบัติการณ์รถจักรยานยนต์หาย 
   - ท าบัตรจอรถจักรยานยนต์ เข้า-ออก 
   - บัตรเข้า-ออก เขตบ้านพัก อยู่ในกระบวนการสั่งซื้อบัตร 
   - จะมีการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก และน ารายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

4.9.7 ระบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการงานยานพาหนะส่วนกลาง  
 

 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 4.10 น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์ หัวหน้างานนิติการ แจ้งเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล มีผลประโยชน์
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งนัน้ การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
โดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรอืไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เปน็การปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เหน็ว่าจะเปน็สิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เปน็การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชนส์าธารณะ (ประโยชน ์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสนิใจปฏิบตัิหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
   - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  1. การก าหนดคุณลักษณะ  
   - ล็อกสเปค คือ ก าหนดตามความต้องการเป็นหลัก ขาดการค านึงถึงการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น ก าหนดใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ การเจาะจงสิ่งของ (ระบุยี่ห้อ) ที่จะซื้อ 
   2. พิจารณาการเสนอราคา 
    - กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ  
ไม่ประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาให้ผู้สนใจทราบ หรือก าหนดเกณฑ์หรือน้ าหนักหรือข้อหัวในการประเมิน เอ้ือให้กับ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
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    - การรับของแถม ที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ 
   3. การตรวจรับ 
    - ตรวจรับสิ่งของหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามสัญญา 
  แนวทางปฏิบัติ 
   1. การก าหนดคุณลักษณะ ต้องค านึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  
   2. ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ(ต้องสามารถเข้าเสนอราคาได้อย่างน้อย 3 ราย) 
   3. เปิดเผยเกณฑ์ในการพิจารณาให้สาธารณะชนรับทราบ และไม่ก าหนดเกณฑ์ท่ี
เอ้ือกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
   4. การรับของแถมต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ 
   5. ตรวจรับสิ่งของตามสัญญาเท่านั้น   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อ านวยการฯ ด้านการแพทย์  แจ้งเรื่องพิจารณา ดังนี้ 
 5.1.1 ขออนุมัติงบกลาง เพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลบึงกาฬ ด้วยโรงพยาบาลบึงกาฬขอสนับสนุน
งบกลลาง จ านวน 2,000,000 บาท โดยแลกแลกกับเครื่องมือแพทย์ คือเครื่องผ่าตัดสมอง  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 5.1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาแพทย์เวรในหรือรอให้ค าปรึกษา กรณีไม่มีแพทย์ใช้ทุนขึ้นปฏิบัติงาน 

  - ค่าตอบแทนนอกเวลาแพทย์เวรในประจ าหน่วยบริการหรือรอให้ค าปรึกษา เฉพาะกรณีท่ี
กลุ่มงาน/หอผู้ป่วยไม่มีแพทย์ใช้ทุนขึ้นปฏิบัติงาน  จาก  ไม่ต่ ากว่า 550 บาท/เวร เป็น ไม่ต่ ากว่า 1,100 บาท/เวร ให้มีผล
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป (ตามประกาศคณะกรรมการ ข้อ 9 จังหวัดหนองคาย ฉ.27 (พ.ศ.2557) ได้ก าหนดให้ได้รับ
ค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่า 1,100 บาทและในส่วนของรพ.นค ก าหนดให้พิจารณาตามความเหมาะสม) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 5.2 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขออนุมัติจ้างลูกจ้างรายคาบ  
ต าแหน่งนายแพทย์ 
 - ขออนุมัติจ้างนายชาญ ตันติวราภรณ์  ปฏิบัติงานหน่วยงานเวชกรรมสังคม ในปีงบประมาณ 
2563 ในอัตรา 500 บาท/ชั่วโมง, วันละ 6 ชั่วโมง ปฏิบัติงาน 14 วัน/สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 42,000 บาท/เดือน  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ แจ้งเรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้ 

   - ขอทบทวนขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อ จะมีการนัดหารือเพ่ือให้มีความชัดเจน และจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 

ผู้จดรายงานการประชุม  

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 

ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม (1) 


