
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที ่11/2562 

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2562 พ.ศ. 2562  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชุมพระปทุม เทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู๎มาประชุม 
1. นายสุรกิจ  ยศพล   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านการแพทย์ 
3. นางมณีวรรณ  ตั้งขจรศักดิ์  รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านการพยาบาล 
4. นางใจทิพย์  รุจนเวชช ์  รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านกิจกรรมพิเศษ 
5. นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์  รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านพัฒนาระบบบริการและ 
                                                               สนับสนุนบริการสุขภาพ 
6. นางฤดีมน  สกุลคู   รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านการคลัง    
7. นายวุฒิศักดิ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านบริการดํานหน๎า 
8. นายปิยะเดช  วลีพิทักษ์เดช    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านยุทธศาสตร์และแผน 
9. นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านสารสนเทศ 
10. น.ส.จินตาหรา มังคะละ  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านวิชาการและงานวิจัย 
11. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านระบบประกันสุขภาพ 
12. นายธงชัย  นาคมนต์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านพัฒนาองค์กร/หัวหน๎ากลุํมงาน 

อาชีวเวชกรรม 
13. นางสุเนตรา  สุภาแสน  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
14. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน๎ากลุํมงานกุมารเวชกรรม 
15. น.ส.ธิดา  เหลําไพบูลย์  หัวหน๎ากลุํมงานโสต ศอ นาสิก 
16. น.ส.นิรมล พงษ์ไทย  หัวหน๎ากลุํมงานทันตกรรม 
17. นายพิชิต  บุตรสิงห์   หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรม 
18. นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ หัวหน๎างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
19. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   หัวหน๎ากลุํมงานทรัพยากรบุคคล 
20. นางกมลฐา  เกยดํานกลาง  หัวหน๎ากลุํมงานโภชนศาสตร์ 
21. น.ส.วันรฐั  ตั้งกิจวานิชย์  หัวหน๎ากลุํมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
22. นางสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ ์  หัวหน๎ากลุํมงานเวชกรรมสังคม 
23. นางกมลรัตน์ สมานทรัพย์  หัวหน๎างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
24. นายอภิสามารถ คลํองขยัน  หัวหน๎ากลุํมงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา                        
25. นางพรทิพย์  จินดา   หัวหน๎าศูนย์บริหารคํารักษาพยาบาล 
26. นายรังสรรค ์ ไชยปัญญา  หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป 
27. น.ส.เพ็ญพรรณี ใจกว๎าง   นักจัดการงานทั่วไป 
28. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู๎ไมมําประชุม (ติดราชการ) 

1. น.ส.ภรณ ี  พรวัฒนา  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านบริการปฐมภูมิ 
2. นางสุกัญญา  กราบไกรแก๎ว  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านบริหารเวชภัณฑ์ยา  
3. นางภิรด ี  บวรกิติวงศ์  หัวหน๎ากลุํมงานจักษุวิทยา 
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4. นางพรรณี  สมัครคุณ  หัวหน๎ากลุํมงานการเงิน 
5. น.ส.โมฬี  นาคสาร   หัวหน๎ากลุํมงานวิสัญญีวิทยา 
6. นายจารุวัฒน ์  แจ๎งวัง   หัวหน๎ากลุํมงานศัลยกรรม 
7. น.ส.มนฤด ี  วงศ์จิตรัตน์  หัวหน๎ากลุํมงานจิตเวช 
8. น.ส.พรรผณิต  ชัยจันทร์  หัวหน๎างานนิติการ 
 

ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกสร   ผช.หัวหน๎าพยาบาลด๎านบริหาร 
2. นางนวลสวาท  นภาสกุลคู  ผช.หัวหน๎าพยาบาลด๎านบริการ/หน.หอผู๎ปุวยศัลยกรรม 
      ประสาท 
3. นางวรนุช  เกลี้ยงพิบูลย์  หัวหน๎างานผู๎ปุวยนอก 
4. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน๎าห๎องตรวจผู๎ปุวยนอก รพ.หนองคาย 2 
5. นางกมลพร  จันทร์หลํน  หัวหน๎ากลุํมงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 
6. นางชุลีพร สิงห์ประเสริฐ  (แทน) หัวหน๎างานสุขศึกษา 
7. นางสมจิตร สกุลคู  หัวหน๎างานไตเทียม 
8. นางสมร ปัญญาสวัสดิ์  หัวหน๎างานการพยาบาลวิสัญญี 
9. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์  หัวหน๎างานการพยาบาลห๎องผําตัด/หน.ศูนย์รับ-สํงผู๎ปุวย 
10. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักดิ์  หัวหน๎างานจํายกลาง/ห๎องนึ่ง 
11. นางวราภรณ์ ปูุวัง  หัวหน๎างานห๎องคลอด 
12. นางนงเยาว์ ท๎าวพรม  หัวหน๎างานผู๎ปุวยหนัก 2 
13. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยสูติ-นรีเวชกรรม 
14. นางเยาวเรศ  ตันฑเกษม  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2 
15. นางนุสรา  มหิศนันท์  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/ 

หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ สูํขวัญ ชั้น 5 
16. นางสมนา สกุลคู  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยศัลยกรรมชาย 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ์  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยศัลยกรรมหญิง 
18. นางกัญญัณณัฎฐ์ พรหมเขจร  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยอายุรกรรมชาย ชั้น 2 
19. นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ์  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
20. นางสิวินีย ์ หนุํมขุนทด  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5 
21. นางปริณดา ไตรยะวงศ์  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยกุมารเวชกรรม 1 
22. น.ส.กชพรรณ พิลางาม  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยกุมารเวชกรรม 2 
23. นางสุรีพร ค าตา  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยตา-ห-ูคอ-จมูก 
24. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
25. นางล ายอง เลขนอก  หัวหน๎าหอผู๎ปุวยอายุรกรรม ชั้น 4 
26. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร  หัวหน๎างานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC) 
27. น.ส.ประไพนิล แก๎วด๎วง  หัวหน๎างานธนาคารเลือด 
28. นางชมนาด วิจิตรานนท์  หัวหน๎างานรังสีวินิจฉัย 
29. นางปานใจ กรองทิพย์  หัวหน๎างานรักษาพยาบาลชุมชน/หัวหน๎าศูนย์ COC 
30. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์  หัวหน๎าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
31. นางโสภฎิา ผันผิน  หัวหน๎างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
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32. นางชนพิชา พินยา  หัวหน๎างานการบัญชี 
33. นายผาล ี พรมโคตร  หัวหน๎างานผลิตและพัฒนาบุคลากร 
34. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล  หัวหน๎างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
35. นายวรรณกร เดชนรสิงห์  หัวหน๎างานเวชระเบียน 
36. น.ส.อัญชลี บุญวัฒนะ  หัวหน๎างานศูนย์กระตุ๎นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก และ 
     วัยรุํน 
37. น.ส.ศิวิไลซ์ ศรีวิเศษ  หัวหน๎าศูนย์รับแจ๎งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย 
38. นางอนุดา   ถิรัฏฐานกุล  (แทน) หัวหน๎างานอาชีวเวชกรรม 
39. นางธนานันต ์ อาสนานิ  หัวหน๎างานตรวจและรักษาผู๎ปุวยคลินิกพิเศษ ชั้น 1 
40. นางส าเนียง  จันทร์รัตน์  หัวหน๎างานพยาบาลผู๎ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
41. น.ส.เสาวลักษณ์ สัจจา   หัวหน๎างานเวชกรรมสังคม 
52. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
53. นางปวีณา  หาระคุณ  พยาบาลวิชาชีพ 
54. น.ส.พัชรริดา เคณาภูมิ  พยาบาลวิชาชีพ 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

- คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เข๎าประชุม รํวมสวดมนต์ไหว๎พระ เป็นเวลา ประมาณ   6 นาที 
  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข 

1.1.1 การด าเนินการงบประมาณ ปี 2563 ปัจจุบัน 
1) การจัดสรรงบลงทุน ปี พ.ศ.2562 : ให๎ใช๎งบประมาณปี 2562 ไปพลางกํอน และ

ให๎รายงานการกํอสร๎าง ที่มีงบผูกพันเดิมของหนํวยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสํวนภูมิภาค  
เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานกํอสร๎างเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 วงเงิน 
1,437,313.00 บาท 

2) ปัจจุบันอยูํระหวํางขออนุมัติจัดสรรงบลงทุน ปี พ.ศ.2562 : รอบท่ี 2 ให๎รายงาน
การกํอสร๎างงบผูกพันเดิม วงเงิน 926,067.700 บาท 

 3) วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ผํานการพิจารณา วาระที่ 1 สภาผู๎แทนราษฎร มีมติ
เสียงสํวนใหญํรับหลักการรําง พระราชบัญญัติ งบประมาณ 2563 

4) วันที่ 15, 18-19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการกรรมาธิการ พิจารณารําง 
พระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย 
1.2.1 การเปิดศูนย์ OTOP : เปิดโอกาสให๎เอกชนเชําพ้ืนที่รวมถึงสํวนราชการ  โดยในเดือน

แรกไมํเก็บคําธรรมเนียม 
1.2.2 จังหวัดหนองคาย โดย ส านักงานคลังจังหวัดหนองคาย จัดให๎มีการมอบรางวัลให๎แกํ

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริการจัดการด๎านการเงินการคลัง ประจ าปี 2562 จ านวน 31 แหํง : โรงพยาบาล
หนองคายได๎รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด๎านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระดับดีเดํน เกียรติบัตรและโลํรางวัล  ให๎ไว๎ ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2562 โดยได๎รับมอบจากทํานผู๎วําราชการ
จังหวัด  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

 1.1.4 ส านักงาน.../4 



-4- 
 1.2.3 ส านักงานผู๎ตรวจการแผํนดินมีก าหนดจัดสัมมนาโครงการ  ผู๎ตรวจการแผํนดินสัญจร
พบประชาชน ครั้งที่ 40” เพ่ือให๎ประชาชนและสํวนราชการมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหน๎าที่และอ านาจของ
ผู๎ตรวจการแผํนดิน  ส านักงานผู๎ตรวจการแผํนดินได๎เชิญหัวหน๎าสํวนราชการ องค์กรเอกชน ผู๎น าท๎องถิ่น นักวิชาการ 
สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ ประมาณ 500 คน รํวมสัมมนาในวันพุธที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห๎องราคารา 2-3 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย  

 1.3 เรื่องแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  

1.3.1 ยุทธศาสตร์ด๎านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย : ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได๎ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2561-
2565 (รอบปี 2563)และได๎ถํายทอดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  ให๎ทุกอ าเภอน าไป
ขับเคลื่อน และจะมกีารประชุมและพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจ าปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห๎องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

1.3.2 ก าหนดการออกหนํวยแพทย์เคลื่อนที่ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 ที่ อ าเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันที่จัดที่อ าเภอทําบํอ จ.หนองคาย  โรงพยาบาลหนองคาย
รับผิดชอบน าเฉพาะหนํวยรับบริจาคอวัยวะไปเทํานั้น 
 1.3.3 งบ UC ได๎โอนให๎หนํวยบริการแล๎ว (ตุลาคม 2562) 
 - การกันเงินระดับประเทศ ปี 2562 (3,000 ล๎านบาท) จังหวัดหนองคายได๎ 
5,652,274.97 บาท, โรงพยาบาลหนองคายได๎รับจัดสรรจ านวน 1 ล๎านบาท 
 - การกันเงินระดับเขต/จังหวัด ปี 2562 (3,000 ล๎านบาท) เขต 8 ได๎ 
244,519,623 บาท, เขตกันเงินไว๎ 15 % = 37,977,243.45 บาท (มีเกณฑ์จัดสรรแบบกระตุ๎น (Motivated) 
3 ด๎านในภาพของจังหวัด 
  - สํวนที่เหลือจัดสรรลงจังหวัด จ านวน 211,241,679.55 บาท จังหวัดหนองคาย
ได๎ 19,026,762.39 บาท (ยังไมํเห็นเกณฑ์) 
  - งบเหมาจํายรายหัวปี 2563 = 50 % 
  - PP Non UC (ตามผลงาน) เหลืองบคําเสื่อม  

1.4 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาล 

1.4.1 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2562 : ได๎เสนอชื่อบุคคลที่บริจาคเงินให๎กับ
โรงพยาบาลหนองคาย ส าหรับอาคาร 10 ชั้น มีจ านวน 12 ราย ได๎ผํานมติคณะกรรมการจังหวัดแล๎ว อยูํระหวํางสํง
เอกสารไปที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข จะน าเสนอโปรดเกล๎าฯ ตามข้ันตอน 

 1.4.2 แตํงตั้งรักษาการรองผู๎อ านวยการด๎านบริหาร : ด๎วยรักษาการรองผู๎อ านวยการด๎าน
บริหาร นายฌานปกรณ์ มาลาศรี ได๎เกษียณอายุราชการ เพ่ือให๎การด าเนินงานของกลุํมภารกิจด๎านบริหารเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย  จึงได๎มีการแตํงตั้ง นายถนอม เพ็ชรยิ้ม รักษาการรองผู๎อ านวยการด๎านบริหาร   

ที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -ไมํมี- 

ที่ประชุม    รับทราบ   ระเบียบวาระท่ี 4  .../5 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  

 4.1 นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านการแพทย์ แจ๎งเรื่อง การคัดเลือกคนดีศรี
โรงพยาบาล  
 -ขอเชิญหัวหน๎ากลุํมงาน หัวหน๎างานเสนอรายชื่อบุคลากรในหนํวยงาน (ข๎าราชการ/
ลูกจ๎างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ๎างชั่วคราว/ลูกจ๎างรายคาบ) หนํวยงานละ 1 
คน  เพ่ือคัดเลือกเป็น “คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย”ประจ าปี 2562 ตามแบบประเมินการคัดเลือกคนดีศรี
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี 2562  3 ด๎าน 
   1) ด๎านพฤติกรรมบริการที่ดี (Service Mind:35 คะแนน) 
   2) ด๎านจิตอาสา (30 คะแนน) 
   3) ด๎านผลงานวิชาการ/วิจัยและนวัตกรรม (35 คะแนน) 
  -สํงรายชื่อกลับกลุํมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คุณผาลี พรมโคตร) เบอร์โทรภายใน 
177 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562  กรุณาดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข๎อความและแบบประเมินฯ ได๎ที่ 
\\10.10.100.55/work/Service plan เอกสารส าคัญ 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

 4.2 นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ หัวหน๎ากลุํมการพยาบาล แจ๎งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 4.2.1 การจัดงานวันพยาบาลแหํงชาติ 
   -กิจกรรมวันพยาบาลแหํงชาติ และวันทันตสาธารณสุขแหํงชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 
2562 มีผู๎รํวมกิจกรรม รวม 300 คน 1) พยาบาลรพ.หนองคาย/รพ.ชุมชน / รพ.สต. / เอกชน/ สสจ.                
2) ทันตกรรม  3) ตชด.  4) อสม. 5) อดีตผู๎เกษียณ 6) เหลํากาชาด 
   กิจกรรม 
  1. ท าบุญตักบาตร 
  2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
  3. วางพานพุํมดอกไม๎ สักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีและ พิธีอาศิรวาทราชสดุดี ฯ 
  4. จัดบริการทันตกรรมแกํประชาชน 
  5. มอบโลํและใบประกาศเกียรติคุณแดํพยาบาลและทันตสาธารณสุข ผู๎มี
ผลงานดีเดํนในจังหวัดหนองคาย และรางวัลกองทุนถนอม-ประทีป พุฒค า 
  4.2.2 การแตํงตั้งผู๎นิเทศสาขาทางการพยาบาล 
   -มีค าสั่ง การมอบหมายงานนิเทศทางการพยาบาล 

ผู๎นิเทศสาขา รับผิดชอบดูแล  

นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์  งานผู๎ปุวยนอก, ห๎องตรวจรพ.หนองคาย 2,  
หนํวยไตเทียม และคลินิกพิเศษ 

นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์  งานผู๎ปุวยหนัก1 และงานผู๎ปุวยหนัก 2,  
อช., อญ. ,อร, และพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3 

นางนวลสวาท  นภาสกุลคู  NSICU, ศช., ศญ.,  
หอผู๎ปุวยแยกโรค, หอผู๎ปุวยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 1,2 

นางขวัญใจ เกษร  งานห๎องคลอด, หอผู๎ปุวยสูติ-นรีเวชกรรม,  
พิเศษ VIP ชั้น 4, 5, และผู๎ปุวยพิเศษสูํขวัญ 
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นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ OR, Otho, เด็ก1, เด็ก2 

นางสมร ปัญญาสวัสดิ์  งานวิสัญญี, งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, หอผู๎ปุวยตา-ห-ูคอ-จมูก, 

นางสาวเอมอร อดุลโภคาธร  งานจํายกลาง และงาน IC 
 

  4.2.3 แผนการด าเนินการ ปี 2563 

 
อัตราก าลัง 

อัตราก าลัง การด าเนินการ 
 1. Complete 
    1.1 FTE เต็มกรอบ 
    1.2 จ านวนนักเรียนทุน 

 RN ปี 2564 = 5  คน 
      ปี 2566 = 6  คน 
      ปี 2563 ทุน 10 คน 
 PN เกณฑ์คัดเลือกผู๎เรียน 
 NA เสนอจ๎างผําน HUM 

  ความต๎องการอัตราก าลัง 
  - หนํวยงานที่ขาดอัตราก าลังตามเกณฑ์ 
  - หนํวยงานที่เปิดใหมํ (ขยายบริการ) 
  - ทดแทนผู๎เกษียณ ปี 2563 = 6 คน      
 - ทดแทนลาออก/ย๎าย/เจ็บปุวย 
  - จัดเวรพิเศษ เวรเสริม เวรนอกเวลา เวร Refer  เวร ward 
แยกโรค  ออกหนํวย 
 การจัดหาอัตราก าลัง 
  1) แผน Recruit RN จาก รพช./รพ.สต.มาข้ึนเวร OT  
  2) แผนจ๎างรายคาบ รายเดือน  
  3) แผนจ๎าง RN ที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน  
  4) แผนบริหารอัตราก าลัง Real time  
  5) แผนนักเรียนทุน 

 2. Competency 
    2.1 Specific competency 
    2.2 Core competency 

  1) พัฒนาสมรรถนะรายโรคตาม PCT 
  2) พัฒนาสมรรถนะผู๎บริหารทางการพยาบาล  
  3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร NSO Quality sharing 
  4) จัดอบรมนิเทศทางการพยาบาล (มกราคม 2563) 
  5) การสร๎างคํานิยมองค์กร 

 3. Complacency   1) ความสุข ความพึงพอใจในงาน  ความผูกพันองค์กร  
  2) อัตราความคงอยูํของบุคลากร  
  3) อัตราการเจ็บปุวยของบุคลากร  
  4) จัดกิจกรรมสร๎างสุขขององค์กรพยาบาล: เยี่ยมไข๎ มุทิตาจิต 
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ที่ประชุม    รับทราบ   
 4.3 นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการด๎านสารสนเทศ รายงานความก๎าวหน๎าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย  แจ๎งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  4.3.1 ต๎ู KIOSK 
  - ปัจจุบัน ติดตั้งและเปิดใช๎งานเรียบร๎อยแล๎ว ทั้ง 2 ตู๎ ( รพ.นค.1 และ รพ.นค.2 ) 
  - ขอความรํวมมือใช๎งานตู๎ระบบ  
  - ประเมินจากห๎องตรวจ CRM clinic คนไข๎มารอตรวจอยูํในเกณฑ์พึงพอใจ  
  - จะมีการประเมินอีกครั้งตํอไป 
  4.3.2 งานกล๎องวงจรปิด 
  - ติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพ่ิม จ านวน  19 ตัว ที่ รพ.นค. 2  
  - ปัจจุบัน กล๎องวงจรปิด รพ.นค 1 และ รพ.นค.2 มีทั้งหมด 139 ตัว 
  - ครอบคลุมพ้ืนที่ รพ นค 1-2, ประมาณ 70%  
  - อัตราการช ารุด 4-8 เครื่องตํอเดือน คิดเป็น 6% (ภายหลังตรวจสอบเป็นที่ระบบ 
    สัญญาณ) 
  - เปูาหมาย : ครอบคลุมพ้ืนที่ รพ.นค. โดยเฉพาะจุดเสี่ยง มากกวํา 90% ภายใน  
    เดือนมิถุนายน 2563 
  - อัตราการช ารุดน๎อยกวํา 6% 
  4.3.3 ความคืบหน๎าเรื่อง Monitor Room – นายรังสรรค์ ไชยปัญญา ผู๎รับผิดชอบแจ๎งวํา 
ก าหนดให๎อยูํในห๎องศูนย์สื่อสาร เพราะดูได๎ตลอด 24 ชั่วโมง 
นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ  : ให๎เลือกพ้ืนที่ที่อยูํในโซนที่มีความลํอแหลม มีความเสี่ยงสูง เชํน lowted monitor ที่
ปูอมยาม  เป็นต๎น 
ที่ประชุม    รับทราบ   
 4.4 นายธงชัย  นาคมนต์ ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการฯ ด๎านพัฒนาองค์กร แจ๎ง ความก๎าวหน๎า QM&RM 
แจ๎งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 4.4.1 ให๎รางวัลชมเชยทีม/หนํวยงานทีส่ํงการบ๎าน สรพ. ตามก าหนดเวลา 
 

1.พิเศษ 60 เตยีงช้ัน1,2 
2.พิเศษ 60 เตยีงช้ัน3 
3.กุมารเวชกรรม2 
4.อายุรกรรมชาย 
5.อายุรกรรมหญิง 
6.พิเศษสูํขวญั 
7.OPD รพ.หนองคาย2 
8.CRM 
9.ICU2 
10.ห๎องบัตร 
11.กลุํมงานอาชีวเวชกรรม 
12.กายภาพบ าบดั 
13.อาชีวบ าบดั 
14.หนํวยจํายกลาง 
15.กลุํมงานทันตกรรม 
16.ศูนย์สั่งการ EMS 
17.ศูนย์กระตุ๎นพัฒนาการเด็ก 
18.กลุํมงานสุขศึกษา 
19.งานพัสด ุ
20.ยานพาหนะ 

21.ศูนย์สิทธิการรักษา 
22.ศูนย์บริหารรายได ๎
23.ฝุายวิชาการ 
24.อายุรกรรมรวม 
25.OPD 
26.วสิัญญ ี
27.ไตเทียม 
28.คลินิกพิเศษ 
29.ER 
30.กลุํมงานเวชกรรมสังคม 
31.กลุํมงานจติเวช 
32.ฝุายโภชนาการ 
33.งานสารบรรณ 
34.ซักฟอก 
35.ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
36.NICU 
37.งานเทคนิคและซํอมบ ารุง 
38.ศัลยกรรมหญิง 
39.กลุํมงานการพยาบาลชุมชน 
40.ฝุายสวัสดิการสังคม 

1.ทีมเวชระเบียน 
2.ทีมเวชกรรมฟื้นฟ ู
3.องค์กรแพทย ์
4.ทีม RM 
5.ทีม HUM (สุขภาพบุคลากร) 
6.ทีม IC 
7.ทีมเวชกรรมสังคม 
8.ทีมน าระบบยา 
9.ทีมวิสญัญ ี
10.ทีมโภชนศาสตร ์
11.PCT กุมารเวชกรรม 
12.PCT อายุรกรรม 
13.PCT ศัลยกรรม 
Tracer 2 เรื่อง (ศญ.) 
14.PCT EENT (SP) 
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-8- 
  4.4.2 PMQA  & THAILAND 4.0 
   1) วิสัยทัศน์ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุํงเรือง เมืองทํองเที่ยว 
       ลุํมน้ าโขง” 
   2) ความภาคภูมิใจ : ประกาศยกยํองชมเชย จังหวัดต๎นแบบ 4.0 ประจ าปี 
       งบประมาณ 2562 
       ประเภทรางวัล 
  - สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด PMQA 
     หมวด 1 ด๎านการน าองค์กรและความรับผิดชอบตํอสังคม 
     หมวด 2 ด๎านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสูํการ 
            ปฏิบัต ิ
  - สาขาบริการภาครัฐ : โรงพยาบาลหนองคาย   
   : แบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ,  
   : แบบบูรณาการสูํชุมชน/หมูํบ๎านลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง 
  3) การรับรองมาตรฐานการให๎บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC : ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดหนองคาย 
    4) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสมัครขอรับรางวัล รายหมวด  ได๎แกํ 
  หมวด 6 ด๎านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
       - ขอความรํวมมือ โรงพยาบาลหนองคาย สํงผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ  
จ านวน 3 สาขา 
  1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
  2. สาขาบริการภาครัฐ 
  3. สาขาการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม 

ผลส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(แบบสอบถาม 416 ฉบับ) 

 

 
 

พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
Surgery Med Emergency Pediatrics Obstetrics Intensive care unit 

19% 12% 7.3% 6.5% 6.3% 6.3% 
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41% 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

กราฟแสดง.../9 



 
-9- 

กราฟแสดงระดับความปลอดภัยของผู๎ปุวย Patient Safety Grade 

 
ความเห็นต่อระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ความเห็นต่อระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ทั้งหมด (416 คน)  

จ านวน  ร้อยละ 

Excellent    ดีเยี่ยม 32 7.9 

Very Good  ดีมาก 197* 48.5* 

Acceptable ยอมรับได๎ 169 41.6 

Poor            ไมํดี 8 2.0 

Falling         ตก 0 0 
     

 สํวนมากมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของผู๎ปุวย อยูํในระดับ ดีมาก 197 คน  
ร๎อยละ 48.5 แตํยังมีความเห็นอยูํในระดับยอมรับได๎ 169 คน ร๎อยละ 41.6 

กราฟแสดงจ านวนการรายงานเหตุการณ์ในชํวง 12 เดือนที่ผํานมา 
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ความเห็นตํอจ านวนการรายงานเหตุการณ์  

 

ความเห็นตํอจ านวนการรายงานเหตุการณ์  
ทั้งหมด (416 คน)  

จ านวน  ร๎อยละ 

ไมํมีรายงาน 53 13.0 

1 - 2 รายงาน 107* 26.2* 

3 - 5 รายงาน 85 20.8 

6 -10 รายงาน 73 17.8 

11 - 20 รายงาน 24 5.9 

21 รายงานหรือมากกวํา 67 16.4 
   

 สํวนมากมีการรายงานเหตุการณ์ในชํวง 1 ปีที่ผํานมา 1-2 รายงาน 107 คน ร๎อยละ 
26.2 รองลงมา 3-5 รายงาน  85 คน ร๎อยละ 20.8   พบวํา ไมํมีรายงาน 53 คน ร๎อยละ 13     

กราฟแสดงจ านวนปีของการท างานในโรงพยาบาลแหํงนี้ 

 
ความเห็นตํอจ านวนปีของการท างานในโรงพยาบาล 

ความเห็นตํอจ านวนปีของการท างานในโรงพยาบาล 
ทั้งหมด (416 คน)  

จ านวน  ร๎อยละ 

น๎อยกวํา 1 ปี  25 6.1 

1 - 5  ปี 93 22.6 

6 - 10  ปี 80 19.4 

11 -15 ปี 66 16.0 

16 -20 ปี 45 10.9 

21  ปีหรือมากกว่า 100* 24.0* 
 

หมายเหตุ :กลุํมท่ีให๎บริการผู๎ปุวย 329 คน (80.6%) : ท างานในหนํวยงานนี้  1-5 ปี 107 คน 
(26.0%) รองลงมา 6-10 ปี 99 คน (24.1%) และท างาน 40-59 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 183 คน (44.6%) 
รองลงมา 60-79 ชัว่โมงตํอสัปดาห์ 150 คน (36.6%) 
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การส ารวจความคิดเห็นตํอระดับความปลอดภัยของผู๎ปุวย พ้ืนที่ปฏิบัติการ/หนํวยงานของทําน 

ล าดับ มิติที่ส ารวจ 

1 ความเห็นตํอความถี่ในการรายงานเหตุการณ์ 

2 ความเห็นตํอความปลอดภัยในภาพรวม 

3 ความเห็นตํอหัวหน๎างานของทําน 

4 การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หรือ การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

5 การท างานเป็นทีมภายในหนํวยงานของโรงพยาบาล 

6* การสื่อสารที่เปิดกว้าง 

7 การสื่อสารและรับข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง 

8* การตอบสนองต่อความผิดพลั้งท่ีปราศจากการส่งผลร้ายกับตนในภายหลัง 

9* การจัดคนท างาน 

10 การสนับสนุนด๎านการจัดการโรงพยาบาลส าหรับความปลอดภัยของผู๎ปุวย 

11 การท างานเป็นทีมระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล 

12* การส่งต่องานและการเปลี่ยนผ่านระหว่างหน่วยงาน/เวร 
  

 ประเด็นที่เป็นจุดอํอน หรือโอกาสพัฒนา 
 1. การจัดคนท างาน 
 - มีก าลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหนํวยงาน  
 2. การตอบสนองตํอความผิดพลั้งที่ปราศจากการสํงผลร๎ายกับตนในภายหลัง  
  - เจ๎าหน๎าที่กลัวการรายงาน 
 3. การสํงตํองานและการเปลี่ยนผํานระหวํางหนํวยงาน/เวร  
  - ปัญหาในการย๎ายผู๎ปุวยหรือสํงตํอระหวํางหนํวยงาน 
  - ปัญหาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน 
 4. การสื่อสารที่เปิดกว๎าง  
  - เจ๎าหน๎าที่กล๎าที่จะซักถามเมื่อเห็นวําบางสิ่งบางอยํางไมํถูกต๎อง 
  - เจ๎าหน๎าที่กล๎าตั้งค าถามตํอการตัดสินใจหรือการกระท าของผู๎ที่มีอ านาจมากกวํา 

ความถี่ของการรายงานเหตุการณ์ 
 

 

 

 

 
   
 
 
 1.มกีารกระท าผดิพลาดเกดิขึน้ 

แตไ่ดร้ับการตรวจพบและแกไ้ข
กอ่น  

2.มกีารกระท าผดิพลาดเกดิขึน้ 
แตไ่มม่โีอกาสเกดิอันตรายตอ่
ผูป่้วย   

3.มกีารกระท าผดิพลาดเกดิขึน้ 
อาจจะมโีอกาสเกดิอนัตรายตอ่
ผูป่้วย  
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 1. ความเห็นตํอความถี่ของการรายงานเหตุการณ์ 
  ข๎อ 1 มีการรายงานเหตุการณ์การกระท าผิดพลาดเกิดข้ึน : กรณีได๎รับการตรวจพบ
และแก๎ไขกํอนที่จะมีผลตํอผู๎ปุวยหรืองานของทําน เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.0 
   -พบวํามีการรายงานเหตุการณ์ ต่ าและไมํแนํใจ การกระท าผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
อาจไมํมีโอกาสเกิดอันตรายตํอผู๎ปุวย หรืออาจจะมีโอกาสเกิดอันตรายตํอผู๎ปุวย 

ความเห็นตํอความปลอดภัยในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ความเห็นตํอความปลอดภัยในภาพรวม 
 ข๎อ 2 แม๎จะต๎องท างานมากขึ้น แตํก็ไมํเคยละเลยความปลอดภัยส าหรับผู๎ปุวย เห็น
ด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.0 
   -พบวํามีคะแนน ต่ าและไมํแนํใจ ข๎อ 1 และข๎อ 3 หนํวยงานเรามีปัญหาความ
ปลอดภัยของผู๎ปุวยและที่ไมํเกิดความผิดพลาดร๎ายแรงขึ้น เป็นเพราะเหตุบังเอิญ อีกท้ังมีความไมํแนํใจในข๎อ 4 
แนวทางปฏิบัติและระบบของเรานั้นสามารถปูองกันความผิดพลั้งได๎ดี 
 

ความเห็นตํอหัวหน๎างานของทําน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 3. ความเห็นตํอหัวหน๎างานของทําน       
   ข๎อ 1 และ ข๎อ 2 หัวหน๎างานกลําวชื่นชมเม่ือเห็นวํามีการปฏิบัติงานตามแนวทางด๎าน
ความปลอดภัยส าหรับผู๎ปุวยที่ก าหนดไว๎และน าข๎อเสนอแนะของเจ๎าหน๎าที่ปรับปรุงความปลอดภัยส าหรับผู๎ปุวย เห็น
ด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 61.9-62.3                  
  -พบวํา มีคะแนน ต่ าและไมํแนํใจ ข๎อ 3 และข๎อ 4 เมื่อไรก็ตามท่ีมีภาวะกดดัน จะ
ขอให๎เราท างานเร็วขึ้นแม๎วําอาจต๎องลดขั้นตอน และอาจสํงผลให๎มีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน อีกทั้ง หัวหน๎างานมักจะ
มองข๎ามปัญหาความปลอดภัยของผู๎ปุวยที่เกิดข้ึนซ้ าแล๎วซ้ าอีก  

 

1.ไมเ่กดิความผดิพลาดรา้ยแรงขึน้ 
เป็นเพราะเหตบัุงเอญิ  

2.ท างานมากขึน้ไมเ่คย
ละเลย 

ความปลอดภัยผูป่้วย 

3.มปัีญหาความปลอดภัยผูป่้วย 

ในหน่วยงานนี้ 

4.แนวทางปฏบัิต/ิระบบ 

สามารถป้องกันความผดิพลัง้ไดด้ ี

1.กลา่วชืน่ชม เมือ่ปฏบัิตติาม 
แนวทางดา้นความปลอดภัย 
ผูป่้วยทีก่ าหนดไว ้

2.พจิารณาขอ้เสนอแนะ 
เจา้หนา้ทีป่รับปรงุ 
ความปลอดภัยผูป่้วย 

3.มภีาวะกดดันใหท้ างานเร็วขึน้  
/ลดขัน้ตอน และอาจสง่ผล 
ใหม้คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ 

4.มองขา้มปัญหาความปลอดภัย 
ของผูป่้วยทีเ่กดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าอกี 
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การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หรือการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
  
 

 

 

 

 

        

  
 
 
 
 

 4. การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หรือการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
    ข๎อ 1 ถึงข๎อ 3 เราก าลังเรํงพัฒนางานเพ่ือยกระดับความปลอดภัยส าหรับผู๎ปุวย  และ
ความผิดพลาดทั้งหลายน าสูํการเปลี่ยนแปลงในด๎านบวก มีการประเมินผล หลังจากท่ีด าเนินการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ยกระดับความปลอดภัยส าหรับผู๎ปุวย เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 64.6-67.5    
                      

การท างานเป็นทีมภายในหนํวยงานของโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. การท างานเป็นทีมภายในหนํวยงานของโรงพยาบาล 
   ข๎อ 1 ถึง ข๎อ 3 สมาชิกในหนํวยงานชํวยเหลือเกื้อกูลกัน  ถ๎ามีงานจ านวนมากท่ีต๎องท า
ให๎เสร็จอยํางรวดเร็วจะท างานรํวมกันเป็นทีม และปฏิบัติตํอกันด๎วยความเคารพให๎เกียรติกัน เห็นด๎วยและเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง ร๎อยละ 61.9-67.2 
   แตํมีคะแนนต่ า และไมํแนํใจ ข๎อ4. ถ๎าสํวนใดในหนํวยงานนี้มีงานยุํง จะมีคนอ่ืนๆมา
ชํวยเหลือ 
 
 
 
 
 

1.กลา่วชืน่ชม เมือ่ปฏบัิตติาม 
แนวทางดา้นความปลอดภัย 
ผูป่้วยทีก่ าหนดไว ้

2.พจิารณาขอ้เสนอแนะ 
เจา้หนา้ทีป่รับปรงุ 
ความปลอดภัยผูป่้วย 

3.มภีาวะกดดันใหท้ างานเร็วขึน้  
/ลดขัน้ตอน และอาจสง่ผล 
ใหม้คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ 

4.มองขา้มปัญหาความปลอดภัย 
ของผูป่้วยทีเ่กดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าอกี 

1.ก าลงัเรง่พฒันางานเพือ่ยกระดบั 
ความปลอดภัยส าหรับผูป่้วย 

2.ความผดิพลาดทัง้หลาย 

น าสูก่ารเปลีย่นแปลงในดา้นบวก 

3.มกีารประเมนิประสทิธผิล  
หลงัด าเนนิการเปลีย่นแปลง 
เพือ่ยกระดบัความปลอดภยั 
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การสื่อสารที่เปิดกว๎าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. การสื่อสารที่เปิดกว๎าง 
   ข๎อ 1 เจ๎าหน๎าที่สามารถให๎ข๎อคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะเมื่อพบเห็นบางสิ่งบางอยํางที่อาจจะ
มีผลด๎านลบตํอการดูแลผู๎ปุวยหรือผู๎รับบริการ เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 64.2 
   แตํมีคะแนนต่ าและไมํแนํใจ ข๎อ 2 และข๎อ 3 เจ๎าหน๎าที่กล๎าตั้งค าถามตํอการ
ตัดสินใจหรือการกระท าของผู๎ที่มีอ านาจมากกวํา และกล๎าที่จะซักถามเม่ือเห็นวําบางสิ่งบางอยํางไมํถูกต๎อง 

การสื่อสารและการรับข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. การสื่อสารและการรับข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับความผิดพลั้ง 
    ข๎อ 2 และข๎อ 3 เราได๎รับการบอกเลําข๎อมูลเกี่ยวกับความผิดพลั้ง (errors) ซึ่งเกิดขึ้นใน
หนํวยงานนี้ และพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะปูองกันความผิดพลั้ง (errors) ไมํให๎เกิดซ้ าขึ้นอีก เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยําง
ยิ่ง ร๎อยละ 63.4-67.4  คะแนนต่ าและมีความไมํแนํใจ ข๎อ 1 การได๎รับกลับข๎อมูลปูอนย๎อนกลับที่เป็นผลมาจาก
รายงานเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1.ก าลงัเรง่พฒันางานเพือ่ยกระดบั 
ความปลอดภัยส าหรับผูป่้วย 

2.ความผดิพลาดทัง้หลาย 

น าสูก่ารเปลีย่นแปลงในดา้นบวก 

3.มกีารประเมนิประสทิธผิล  
หลงัด าเนนิการเปลีย่นแปลง 
เพือ่ยกระดบัความปลอดภยั 

1.ไดร้ับขอ้มลูป้อนกลบั 
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น

ผล 
จากรายงานเหตกุารณ ์

2.ไดร้ับการบอกความผดิพลัง้  

ทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานนี ้

3.พดูคยุกนัถงึวธิกีารป้องกนัความผดิ
พลัง้ 

ไมใ่หเ้กดิซ า้ 
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การตอบสนองตํอความผิดพลั้งที่ปราศจากการสํงผลร๎ายกับตนในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. การตอบสนองตํอความผิดพลั้งที่ปราศจากการสํงผลร๎ายกับตนในภายหลัง 
   มีคะแนนต่ าและไมํแนํใจ  ข๎อ 1 ถึงข๎อ 3 เจ๎าหน๎าที่รู๎สึกวําความผิดพลาดของตนจะถูกน ามา
จัดการลงโทษ  เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ จะเกิดความรู๎สึกวําสิ่งที่ถูกรายงานคือตัวบุคคล ไมํใชํปัญหา  และกังวลวํา
ความผิดพลาดของตนจะถูกเก็บบันทึกไว๎ในแฟูมประวัติ 

การจัดคนท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. การจัดคนท างาน 
   มีคะแนนต่ าและไมํแนํใจ  ข๎อ 1 เรามีก าลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหนํวยงาน  
ข๎อ 3 เราใช๎เจ๎าหน๎าที่ชั่วคราวหรือเจ๎าหน๎าที่นอกมากเกินไป จนท าให๎ไมํสามารถให๎การดูแลผู๎ปุวยได๎ดีท่ีสุด  ข๎อ 4 เรา
ท างานแบบอยูํในภาวะวิกฤติ พยายามท ามากเกินไป เรํงรีบเกินไป  และข๎อ 2 เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานนี้มีจ านวนชั่วโมง
ท างานมากเกินกวําที่จะได๎การดูแลผู๎ปุวยได๎ดีท่ีสุด 

การสนับสนุนด๎านการจัดการโรงพยาบาลส าหรับความปลอดภัยของผู๎ปุวย 

 

 

 

 

 

 

1.ความผดิพลาดของตน 
ถกูน ามาจัดการลงโทษ  

2.เกดิความรูส้กึวา่สิง่ทีถ่กูรายงาน 

คอืตวับคุคล ไมใ่ชปั่ญหา 

3.ความผดิพลาดของตนจะถกูเก็บ 

บนัทกึไวใ้นแฟ้มประวตั ิ

1.มกี าลงัคน
เพยีงพอ 

2.มจี านวนชัว่โมงท างาน
มากเกนิ 

3.ใชเ้จา้หนา้ทีช่ัว่คราว/นอก 
มากเกนิไปไมส่ามารถดแูลไดด้ ี 

4.ท างานแบบอยูใ่นภาวะวกิฤต ิ 
ท ามากเกนิไป เรง่รบีเกนิไป 

1.ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศ 
ในการท างาน 

2.ผูบ้รหิารใหค้วามปลอดภยั 
ของผูป่้วยเป็นเรือ่งส าคญั

สงูสดุ 

3.ผูบ้รหิารสนใจความปลอดภยั

ของผูป่้วย 

ตอ่เมือ่มเีหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์10. การสนับสนุน.../16 
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 10. การสนับสนุนด๎านการจัดการโรงพยาบาลส าหรับความปลอดภัยของผู๎ปุวย 
     ข๎อ 1 และข๎อ 2 ผู๎บริหารโรงพยาบาลสร๎างบรรยากาศในการท างานที่สํงเสริมความ
ปลอดภัยส าหรับผู๎ปุวยและด๎านอื่นๆและการกระท าของผู๎บริหารโรงพยาบาลแสดงให๎เห็นวําความปลอดภัยของ
ผู๎ปุวยเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด (top priority) เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.8-66.9 
  คะแนนต่ าและไมํแนํใจ ข๎อ3.  ดูเหมือนวําผู๎บริหารโรงพยาบาลจะสนใจในความปลอดภัย
ของผู๎ปุวยตํอเมื่อมีเหตุการณ์ไมํพึงประสงค์เกิดข้ึน 

การท างานเป็นทมีระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  11. การท างานเป็นทีมระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล 
   ข๎อ 1 หนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาลไมํคํอยรํวมมือกัน ไมํเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง และไมํแนํใจ ร๎อยละ 68.0 
   ข๎อ 2 และข๎อ 4 มีความรํวมมือที่ดีระหวํางหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาลที่ต๎อง
ท างานรํวมกัน และหนํวยงานในโรงพยาบาลท างานรํวมกันได๎ดี เพื่อให๎การดูแลที่ดีที่สุดส าหรับผู๎ปุวย เห็นด๎วยและเห็น
ด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 60.1-65.6 
   คะแนนต่ าและไมํแนํใจ ข๎อ 3 มักจะรู๎สึกไมํมีความสุขเมื่อต๎องท างานรํวมกับ
เจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานอ่ืนในโรงพยาบาล 

การสํงตํองานและการเปลี่ยนผํานระหวํางหนํวยงาน/เวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. การสํงตํองานและการเปลี่ยนผํานระหวํางหนํวยงาน/เวร 
    คะแนนต่ า และไมํแนํใจ ข๎อ 1 ถึงข๎อ 4 ปัญหาในการย๎ายผู๎ปุวยระหวํางหนํวยงานมักจะถูก
มองข๎ามไป  ข๎อ 2 ข๎อมูลการดูแลผู๎ปุวยที่ส าคัญมักจะสูญหายไปหรือไมํมีการสื่อสารกันระหวํางเปลี่ยนเวร  ข๎อ 3 มักจะ
เกิดปัญหาขึ้นในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงานตํางๆ  และข๎อ 4 มักจะเกิดปัญหากับผู๎ปุวยขึ้นในชํวงเปลี่ยนเวร 
   การส ารวจของการน าองค์กร (276 คน) 
   มิติที่ส ารวจ 
   1) Leadership 
   2) Strategic planning 

1.หน่วยงานตา่งๆไมค่อ่ย
รว่มมอืกนั 

2.มคีวามรว่มมอืทีด่รีะหวา่ง 
หน่วยงานทีต่อ้งท างาน

รว่มกนั 

4.หน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

ท างานรว่มกนัไดด้ ี 

3.ไมม่คีวามสขุเมือ่ตอ้งท างาน 
รว่มกบัเจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงานอืน่ 

2.ขอ้มลูผูป่้วยทีส่ าคญั 
สญูหายไป/ไมม่กีารสือ่สาร 

ระหวา่งเปลีย่นเวร 

3.เกดิปัญหาแลกเปลีย่นขอ้มลู 

ระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ 

1.การยา้ยผูป่้วยระหวา่ง 
หน่วยงานถกูมองขา้มไป 

4.เกดิปัญหากบัผูป่้วยขึน้ 

ในชว่งเปลีย่นเวร 

 - ทีมน าถามบุคลากร.../17 



  - ทีมน าถามบุคลากรเพ่ือขอความคิดเห็นในระหวํางการวางแผนส าหรับอนาคต 
   3) Customer and market focus 
   4) Measurement , Analysis , Knowledge Management 
   5) Workforce focus 
   6) Process Management 
    - บุคลากรสามารถได๎รับทุกสิ่งทุกอยํางที่ต๎องการเพื่อการท างานของตน 
   7) Results 
    - บุคลากรรับรู๎วําองค์กรของเรามีผลงานด๎านการเงินดีเพียงใด 
    - ผลผลิตจากงานของบุคลากรเป็นไปตามข๎อก าหนดทุกประการ 
    การส ารวจการน าขององค์กร 
     Leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ข๎อ 1 และข๎อ 2 บุคลากรรับรู๎และเข๎าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร  ข๎อ 3 ข๎อ 4 และข๎อ 
5 ทีมน าใช๎คํานิยมขององค์กรเพ่ือชี้น าองค์กรและบุคลากร สร๎างสิ่งแวดล๎อมชํวยในการท างานของบุคลากร และ
แบํงปันข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับองค์กร  เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 72.0-76.5 
สํวนข๎อ 6 ทีมน าถามบุคลากรวํามีความคิดเห็นอยํางไร  เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 66.5 

Strategic planning 

 
   ข๎อ 2 ข๎อ 3 องค์กรสํงเสริมให๎น าความคิดเห็นใหมํๆหรือนวัตกรรมมาใช๎  รวมทั้ง
บุคลากรรับรู๎แผนขององค์กรในสํวนที่จะมีผลกระทบตํอพวกเขาและงานของพวกเรา  ข๎อ 4 รู๎วิธีการที่จะรายงาน
ความก๎าวหน๎าสํวนที่เป็นแผนความรับผิดชอบของกลุํมท่ีตนเป็นสมาชิก และข๎อ5. องค์กรมีความยืดหยุํน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็วเมื่อจ าเป็น เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 60.0-72.5 
   พบวําคะแนนต่ า ข๎อ 1 ทีมน าถามบุคลากรเพ่ือขอความคิดเห็นในระหวํางการ
วางแผนส าหรับอนาคต 
 
 
 
 

1.พนัธกจิ 2.วสิยัทศัน ์ 3.คา่นยิม 4.สรา้ง
สิง่แวดลอ้ม 

5.ขอ้มลู
ขา่วสาร 

6.ความ
คดิเห็น 
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Customer and market focus 

 
  ข๎อ 1 ข๎อ 2 บุคลากรรับรู๎วําผู๎รับผลงานที่ส าคัญท่ีสุดของพวกเขาคือใคร ถามผู๎รับผลงาน
ของตนเกี่ยวกับความจ าเป็นและความต๎องการของผู๎รับผลงาน  ข๎อ 3 ถามผู๎รับผลงานวําพอใจหรือไมํพอใจกับงานท่ี
ตนให๎บริการ และข๎อ 4 บุคลากรรับรู๎วําผู๎รับผลงานที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือใคร  เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
ร๎อยละ 62.7-71.7 
  Measurement , Analysis , Knowledge Management 
   ข๎อ 1 ข๎อ 2 บุคลากรรู๎วิธีการวัดคุณภาพงานของตน  และใช๎ข๎อมูลขําวสารนี้เพ่ือ
ปรับปรุงงานของตน ข๎อ 3 ข๎อ 4 รู๎วําตัวชี้วัดที่ใช๎อยูํนั้นสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการพัฒนาโดยรวมขององค์กร  และ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารทั้งหมดที่จ าเป็นส าหรับการท างานของตน ข๎อ 5 รับรู๎องค์กรโดยรวมของเราวําก าลังท าอะไรอยูํ 
เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 62.9-70.7 
    Workforce focus 

 
  ข๎อ 1 ข๎อ 2 บุคลากรให๎ความรํวมมือและท างานเป็นทีม  โดยทีมน าสํงเสริม/สนับสนุนให๎
บุคลากรพัฒนาทักษะการท างานเพื่อให๎เกิดความก๎าวหน๎าในต าแหนํงหน๎าที่  ข๎อ3 ข๎อ4 ได๎รับการยกยํองชมเชยจาก
งานที่ท าและมีสถานที่ท างานปลอดภัย ข๎อ5 ข๎อ6. ผู๎บริหารและองค์กรมีความหํวงใยเกี่ยวกับบุคลากรของเรา และ
บุคลากรมุํงมั่นตํอความส าเร็จขององค์กรเห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 66.5-78.4 
 Process Management 
  ข๎อ 2 ถึงข๎อ 4 องค์กรมีการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน / ภัยพิบัติ และมี
กระบวนการที่ดีเพ่ือท างานขององค์กร  บุคลากรสามารถควบคุมกระบวนการท างานที่ตนรับผิดชอบ เห็นด๎วยและเห็น
ด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 71.0-76.5 
  คะแนนต่ าและไมํแนํใจ ข๎อ1. บุคลากรสามารถได๎รับทุกสิ่งทุกอยํางที่ต๎องการเพ่ือการ
ท างานของตน 
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    Results 

 
 

 
   
 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 4  ผู๎รับผลงานพอใจกับงานที่บุคลากรมอบให๎   องค์กรมีบุคคลและทักษะที่
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ  และผลผลิตจากงานของบุคลากรเป็นไปตามข๎อก าหนดทุกประการ  ข๎อ 5 องค์กรขจัด
อุปสรรคตํอความก๎าวหน๎าขององค์กร  เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 60.6-69.6 
 ข๎อ 6 ข๎อ 7 องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อบังคับ  ปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรม
ในระดับสูง  ข๎อ 8 องค์กรชํวยให๎บุคลากรให๎บริการแกํชุมชน  และข๎อ 9 บุคลากรเชื่อมั่นวําองค์กรของเราเป็นที่ที่ดี
ส าหรับการท างาน เห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ร๎อยละ 75.8-79.5 
  ความคิดเห็นของทํานเก่ียวกับความปลอดภัยของผู๎ปุวย 
 ข้อชื่นชม 
  1. โรงพยาบาลของเราให๎ความส าคัญกับความปลอดภัยและบุคลากรเป็นอยํางมาก 
  2. การระวังเก่ียวกับความปลอดภัยดีมาก 
  3. มีการรายงานเหตุการณ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4. หนํวยงานมีการระมัดระวังความเสี่ยงของผู๎ปุวยและบุคลากร ถ๎าพบวํามีปัญหาจะ
รายงานเหตุการณ์ทันที โดยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทบทวนแก๎ไขรํวมกัน 
  5. การรายงานเหตุการณ์น ามาซึ่งการทบทวน  เพื่อการเรียนรู๎สร๎างมาตรการปูองกัน
ความผิดพลาดไมํให๎เกิดข้ึนและท าสิ่งที่ดีขึ้นให๎ดีขึ้นกวําเดิม 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. อยากให๎มีกิจกรรม Grand round รํวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพบํอยๆ เพ่ือวางแผนการ
ดูแลผู๎ปุวยที่มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานเหตุการณ์ได๎งําย ไมํมีขั้นตอนที่ซับซ๎อน 
  2. อยากให๎ทีมบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล น าอุบัติการณ์/ความเสี่ยงสะท๎อนกลับไปยัง
หนํวยงาน และลงชํวย 
  3. มีการทบทวนความเสี่ยงทุกเดือนและน ามาแก๎ไข แตํกรณีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ
หลายสาขา ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎เอง 
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 4. มีการ Admit ไมํตรงกับโรคหลัก  เชํน หญิงตั้งครรภ์ไมํครบก าหนด ไมํเจ็บครรภ์และมี
ปัญหาโรคหัวใจ SVT  ให๎ Admit ห๎องคลอด ท าให๎มีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
 5. อยากให๎มีการรายงานที่เกิดขึ้นตามจริง  โดยไมํกลัววําเป็นความผิด และทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ 
 6. อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการน๎อยกวําผู๎ใช๎บริการ  ท าให๎มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง 
 7. มองวําต๎องเพ่ิมความปลอดภัยให๎กับผู๎ปุวยมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารให๎ข๎อมูลผู๎ปุวย 
ถ๎าท าได๎ไมํดีพออาจท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดและสํงผลตํอความปลอดภัยของผู๎ปุวยได๎ 
 8. เมื่อเกิดความเสี่ยงระดับรุนแรงสูงสุด เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานอื่นควรรับรู๎และรับทราบ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังและปูองกันแก๎ไข  ไมํใชํปิดบังแล๎วรู๎จากบุคคลภายนอกโรงพยาบาล 
 9. ต๎องการอัตราก าลังเพ่ิม เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางมากข้ึน ต๎องมีความละเอียดในการรักษา
มากขึ้น 
 10. หากมีความผิดพลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู๎ปุวยมักจะถูกปกปิด และไมํรายงาน  แตํ
การรายงานจะเกิดขึ้นเมื่อมีพยานรู๎เห็น 
 11. เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ที่ไมํปลอดภัย พบวําการ Take action บริหารความปลอดภัย
ลําช๎า และช๎ามาก หากไมํเกิดรุนแรงขั้นเสียชีวิต 
 12. อุบัติการณ์ความเสี่ยงสํวนใหญํมักเกิดข้ึนในชํวงเวลาที่จ ากัดและเรํงรีบ 
 13. ถ๎าทีมสหสาขาวิชาชีพยึดผู๎ปุวยเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให๎ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลอยํางดีที่สุด 
ปัญหาความเสี่ยงจะมีโอกาสเกิดข้ึนได๎น๎อย 
 14. อยากเห็นบรรยากาศการต๎อนรับและการให๎บริการที่ดีกวํานี้ การเอาใจใสํคนไข๎ให๎ดีกวํานี้   
ฝากผู๎บริหารชํวยดูแล 
 15. อยากให๎เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการ โดยพูดจาไพเราะกับคนไข๎ 
 16. คนไข๎เยอะขึ้นเป็นเทําตัว  ควรระงับอารมณ์กับคนไข๎  ยิ้มให๎บํอยๆขึ้นและใจเย็นๆเวลา
ให๎บริการกับคนไข๎ 
 17. อยากให๎น าเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ให๎มากข้ึน เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน และมีเวลาดูแลผู๎ปุวย
มากขึ้นคนไข๎ 
 คูํมือ “2P Safety Goals” ฉบับแรกหรือ SIMPLE2  แนวทางปฏิบัติเข็มมุํงด๎านความปลอดภัย
โรงพยาบาลหนองคาย NK-PR-RM-004 ฉบับที่ A เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

 4.5 นางสุเนตรา   สุภาแสน ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ ด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์ แจ๎งแผน
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย 
  แผนรายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 วงเงินงบประมาณ  10,000,000  บาท ให๎หนํวยงานที่ได๎รับงบประมาณตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ติดตํอที่  คุณอัญชลี น๎อยอํุนแสน   งานพัสดุ 
 

ล าดับ 
  

รายการ 
  

ราคาตํอหนํวย 
(บาท) 

จ านวน 
(หนํวย) 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 
(บาท) 

สถานที่ ระบุชื่อ 
  

1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 
(Pulse oximeter)  

20,000  3 60,000 EENT(1),60ต.ชั้น
4(1),ER(1)  

2 เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบล๎อเลื่อน  15,000  3 45,000 EENT(1),อาชีวเวชกรรม
(1),อ.รวม(1) 

3 ชุดผําตัดเปลี่ยนกระจกตา 200,000  1 200,000 EENT ห๎องผําตัดตา 
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4 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและความ
อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบเคลื่อนย๎ายได๎ 
สามารถใช๎ได๎ทั้งเด็กและผู๎ใหญํ (ใช๎บนรถ refer) 

           
50,000  

1 50,000 EMS 

5 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 
(เด็ก) 

20,000  1 20,000 ER 

6 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 75,000  1 75,000 ER 
7 เตียงผู๎ปุวย ฟาวเลอร์ สแตนเลส แบบ 3 ไก 35,000  2 70,000 ER(1),ไตเทียม(1) 
8 โต๏ะครํอมเตียง 5,000  11 55,000 ER(2),ICU 1(4),ไตเทียม

(2),อ.รวม(3) 
9 ตะแกรงท าแผล 5,000  4 20,000 ER 

10 กล๎องสํองชํวยใสํทํอชํวยหายใจพร๎อม
บันทึกภาพระบบวิดิทัศน์ 

150,000  1 150,000 ER 

11 เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิดใบเบสิค(แบบ
จอสี) 

300,000  1 300,000 ER 

12 ตู๎ข๎างเตียง 4,500  3 13,500 ICU 1 
13 อํางคํูอาบน้ าผู๎ปุวยสแตนเลสพร๎อมรถเข็น  7,000  1 7,000 ICU 2 
14 เครื่องวัดปริมาตรการหายใจ(spirometor) 45,000  1 45,000 ICU 2 
15 ออโตไปเปตต์ autopipette 5 µl   9,000  2 18,000 LAB ภูมิค๎ุมกันฯ

(1),จุลทรรศน์ฯ(1) 
16 CO2 incubator     300,000  1 300,000 LAB จุลชีววิทยา 
17 เครื่องควบคุมการให๎ยาผํานทางกระบอกฉีดยา 

(Syringe driver) 
 25,000  4 100,000 NICU(3),พ.60ต.ชั้น 2(1) 

18 เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล 3 ต าแหนํง   50,000  1 50,000 NICU 
19 หม๎อต๎มเครื่องมือ  13,000  1 13,000 NICU  
20 เครื่องสํองรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด๎าน 160,000  1 160,000 NICU 

21 โคมไฟสํองท าหัตถการ 5,000  1 5,000 NSICU 
22 Bed side monitor 500,000  2 1,000,000 NSICU 
23 เสาน้ าเกลือ stanless  1,600  5 8,000 OPD ตา(2),พ.สูํขวัญ

(2),60ต.ชั้น4(1) 
24 เครื่องวัดความดันโลหิต(ส าหรับเด็ก เปลี่ยนคัพ

ได๎) 
70,000  1 70,000 OPD เด็ก 

25 รถเข็นของ สแตนเลส แบบมีลิ้นชัก 3 ชั้น  11,500  1 11,500 OPD สูตินรีเวช 
26 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด

อัตโนมัติ 
 70,000  3 210,000 OPD(2),งานธนาคารเลือด

(1) 
27 รถเข็นของ สแตนเลส 2 ชั้น  12,000  1 12,000 OPD ศัลยกรรม (สลายนิ่ว) 
28 รถเข็นของ สแตนเลส 2 ชั้น   8,000  1 8,000 OPD ENT 
29 รถเข็นเปลนอนผู๎ปวยเปลนอน  ปรับสูง-ต่ าได๎  30,000  10 300,000 OR 
30 ชุดอํางล๎างเครื่องมือผําตัด พร๎อมเครื่องเปุาแห๎ง   90,000  1 90,000 OR 
31 เครื่องล๎างเครื่องมือ อัลตร๎าโซนิค 15 ลิตร 450,000  1 450,000 OR 
32 CO2 Sensor Kit (ชุด)   90,000  2 180,000 PCT Med 

33.IBP Connection Cord.../22 
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33 IBP Connection Cord (ชุด)   13,000  3 39,000 PCT Med 
34 เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล แบบพกพา     5,000  1 5,000 อาชีวเวชกรรม 
35 เครื่องผลิตออกซิเจน   15,000  3 45,000 เวชกรรมสังคม 
36 รถนั่งผู๎พิการแบบปรับระดับไมํได๎    2,800  30 84,000 งานกิจกรรมบ าบัด 
37 เครื่องชํวยการเคลื่อนไหวข๎อเขําด๎วยระบบ

ไฟฟูา  
 300,000  1 300,000 งานกิจกรรมบ าบัด 

38 เครื่องชั่งอัตโนมัติ แบบ 2 จาน  100,000  1 100,000 งานธนาคารเลือด 
39 เครื่องผนึกสายถุงเลือด  160,000  1 160,000 งานธนาคารเลือด 
40 เครื่องพํนยา   10,000  3 30,000 พ.60ต.ชั้น1(1),พ.60ต.

ชั้น2(1),ศ.ญ.(1) 
41 โต๏ะข๎างเตียงผู๎ปุวยชนิดสแตนเลส     5,000  7 35,000 พ.60ต.ชั้น3 
42 เกจ์ออกซิเจน ตํอ Pipe Line      2,500  9 22,500 พ.60ต.ชั้น3(2),พ.สูํขวัญ

(2),ไตเทียม(2),อ.รวม(3) 
43 ชั้นแขวนหม๎อนอนและกระบอกปัสสาวะ     6,900  1 6,900 พ.สูํขวัญ 
44 เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท แบบพับ     5,500  1 5,500 พ.สูํขวัญ 
45 เกจ์ Vaccuum พร๎อมกระป๋องรองรับเสมหะ   12,000  2 24,000 พ.สูํขวัญ 
46 แบบส ารวจขนาดของฟัน (surveyor)   30,000  1 30,000 ทันตกรรม 
47 เครื่องตัดแตํงปูนพลาสเตอร์   15,000  1 15,000 ทันตกรรม 
48 โคมไฟสํองปาก            

10,000  
1 10,000 ทันตกรรม 

49 หุํน BLS 30,000  4 120,000 วิสัญญีวิทยา 
50 หุํนฝึกใสํ ทํอชํวยหายใจ 180,000  1 180,000 วิสัญญีวิทยา 
51 หุํน ACLS 900,000  1 900,000 วิสัญญีวิทยา 
52 รถเข็นของ สแตนเลส แบบตะกร๎า 2 ชั้น  10,000  1 10,000 ศัลยกรรมชาย 
53 ชุดเกจ์ Suction 13,000  3 39,000 ศัลยกรรมหญิง 
54 เครื่องควบคุมการให๎สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

(Infusion pump) 
55,000  11 605,000 ศูนย์เครื่องมือแพทย์

(8),ER(2), EMS-Refer(1) 
55 รถเข็นเปลนอนผู๎ปวย 17,000  10 170,000 ศูนย์รับสํงผู๎ปุวย 
56 รถเข็นนั่งผู๎ปวยแบบสแตนเลส  6,000  10 60,000 ศูนย์รับสํงผู๎ปุวย 
57 เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแนํน (Hematocrit 

Centrifuge)  
80,000  1 80,000 อายุรกรรมหญิง 

58 เครื่องควบคุมการให๎สารละลายโดยใช๎กระบอก
ฉีดยา(Syringe pump) 

55,000  2 110,000 อช.(1),อญ.(1) 

59 ครุภัณฑ์การแพทย์อ่ืนๆ       -    - 2,718,100   
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   183 10,000,00

0 
  

 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
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 4.6 นายพิชิต   บุตรสิงห์ หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรม  แจ๎งเรื่อง  
      4.6.1 โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ปูองกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5  ในวันอาทิตย์ 
ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายได๎สมทบกองรณรงค์ปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหนองคาย 
  การแบํงกลุํมอายุ 
  1) อายุน๎อยกวํา 20 ปี  
  2) อายุ 20-35 ปี 
  3) อายุ 36-50 ปี 
  4) อายุมากกวํา 50 ป ี
 ประเภทและคําสมัครการแขํงขัน 
  1) เดิน/วิ่ง  5 กม.   คําสมัคร 350 บาท 
  2) วิ่ง   10 กม.  คําสมัคร 450 บาท 
  3) วิ่ง   15 กม.  คําสมัคร 450 บาท 
    Start & Finish 
   จุดปลํอยตัว  ลานน้ าพุพญานาค 
   เส๎นทางการวิ่ง เลียบแมํน้ าโขงไปหาดค า 
   ปลํอยตัว เวลา 5.30 น. 
    รางวัล 
  - เสื้อและเหรียญได๎ทุกคนที่สมัคร 
  - ถ๎วย ชนะเลิศ เวลาดีที่สุด (Over All) ชาย1/หญิง 1 เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. 
  - หมวก เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. ที่ 1-5 ชาย/หญิง แยกกลุํมอายุ 
  - เงินรางวัล เฉพาะวิ่ง 10/15 กม. ที่ 1 ชาย/หญิง แยกกลุํมอายุ 
  รับเสื้อ 
   วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9.00-17.00 น. ที่ห๎องยา ผู๎ปุวยนอก อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย โปรดน าใบเสร็จ หรือหลักฐานการช าระเงินมาแสดงด๎วย 
   การรับสมัคร ชํวงวันที่ 7-31 ตุลาคม 2562 ที่ห๎องการเงิน ผู๎ปุวยใน (ห๎อง
หมายเลข 53) หรือ online : www.nkh.go.th หรือโอนเงินเข๎าบัญชี โครงการรณรงค์หลอดเลือดสมอง 
ธนาคารกรุงไทย 413-0-50848-2 สอบถามลายระเอียดที่ เภสัชพิชิต บุตรสิงห์ โทร 081-8716690  
  ก าหนดการ วันอาทิตย์ ที ่๑๐ พ.ย. ๖๒ ณ ลานน้ าพุพญานาค 
   ๕.๐๐ น.  ผวจ.หนองคาย เปิดกรวย น ากลําวถวายพระพร  
     นพ.สสจ.กลําวรายงาน 
     ผวจ.หนองคาย กลําวเปิดงาน 
   ๕.๓๐ น. ปลํอยตัวนักปั่น  ๑๕ กม. 
   ๕.๓๕ น. ปลํอยตัวนักวิ่ง  ๑๕ กม. 
   ๕.๔๐ น. ปลํอยตัวนักวิ่ง  ๑๐ กม. 
   ๕.๔๕ น. ปลํอยตัวนักวิ่ง / เดิน   ๕ กม. 
   ๗.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลนักกีฬา 
   ๗.๓๐ น. เสร็จพิธี 
  1. งานประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ 
   หน๎าที่ : ปูายใหญํ ๒ ปูาย ๑.หน๎ารพ.หนองคาย๑ ๒.หน๎ารพ.หนองคาย๒ ปูาย
ไวนิล ๒ ปูาย ๑.หนองถ่ิน ๒.ริมโขง Standing OPD ๑ จุด หนองถ่ิน ๑ จุด Social / วิทยุ / สื่ออ่ืน ๆ 
ปูายบอกทาง /ปูายให๎ก าลังใจ / การบันทึกภาพปูายให๎ความรู๎ โรคหลอดเลือดสมอง ที่จุด ปลํอยตัว / เข๎าเส๎นชัย 
 - ผู๎รับผิดชอบ : ประธาน : นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช วลีพิทักษ์เดช ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฯ 
ด๎านยุทธศาสตร์และแผน  ทีมงาน : /นส.ทิพวรรณ เตนากุล งานโสต /งานสุขศึกษา / งานประชาสัมพันธ์ รพ.นค /  
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งานปชส.สสจ.นค.เลขา : นางวันเพ็ญ อึ้งวัฒนศิริกุล 
   ๒. งานเทคนิคการแขํงขัน 
    หน๎าที่ : ก าหนดเส๎นทางวิ่ง / Check Point จุดปลํอยตัว /จุดกลับตัว / 
การเข๎าเส๎นชัย / การจัดหาเสื้อ-เหรียญ- Bib-รางวัล / การแจกเสื้อ-Bib / จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต๎องใช๎ในการแขํงขัน 
/ การตัดสินชี้ขาดผลการแขํงขัน ผู๎รับผิดชอบ ประธาน : คุณปรีชา ทรงอยูํ 
ทีม ชมรมวิ่ง จ.หนองคาย / ชมรมจักรยาน จ.หนองคาย / ชมรมวิ่ง รพ.หนองคาย / กลุํมงานเภสัชกรรม / นายฉัตร
ฑิวัฒน์ สสจ.หนองคาย  เลขา ภก.พิชิต บุตรสิงห์ 
   ๓. งานอาหารและเครื่องดื่ม 
    หน๎าที่ : จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ให๎เพียงพอกับนักกีฬาและแขกท่ีมา
รวํมงาน / การแจกจํายน้ าตลอดเส๎นทางการแขํงขัน ประธาน : พญ.พนิดา พันธุรัตน์ ทีมโภชนาการ / นายรังสรรค์ 
ไชยปัญญา ผู๎ประสานโรงทาน เลขา : คุณกมลฐา เกยดํานกลาง เสนอ ตามเส๎นทางวิ่งใช๎แก๎วกระดาษ มีน้ าเย็น 
น้ าหวาน เกลือแรํ / จุดเข๎าเส๎นชัยน้ าขวดเล็ก / ผลไม๎ แตงโม กล๎วย อื่น ๆ  
   จุดให๎น้ า ๑.ปลํอยตัว ๒.แยกซอยวัดโพธิ์ชัย ๓.กลับตัว๑๐กม. แจก Markerด๎วย   
๔.กลับตัว๑๕กม. แจก Markerด๎วย ๕.ปั๊มปตท. ๖.หน๎า โรงเรียนจีน การเตรียมน้ าเกลือแรํแบบประหยัด = น้ าดื่ม 
๑.๕ลิตร +ORS ๔ ซอง 
   ๔. งานสถานที่ แสงสีเสียง ความสะอาด 
    หน๎าที่ : จัดหาโต๏ะ เต็นท์ เก๎าอ้ี โซฟา โพเดียม ไมค์ เครื่องเสียง / ดูแล
ความสะอาดบริเวณงานและเส๎นทางการวิ่ง ประธาน : นายรังสรรค์ ไชยปัญญา ทีมงาน : ฝุายบริหาร / งานสนาม / 
โรงงานชําง เลขา : คุณสัญญา พิมพ์เสริฐ เสนอ ถังขยะแตํละจุดใช๎ลังยาขนาดใหญํใสํถุงด า วางหํางจุดให๎น้ าประมาณ 
๒๐-๓๐ เมตร 
   ๕. งานรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
    หน๎าที่ : เตรียมความพร๎อมส าหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแกํนักกีฬา 
ตลอดเส๎นทางการแขํงขันจนถึงเส๎นชัย ประธาน : คุณมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ ์รองผู๎อ านวยการด๎านการพยาบาล 
ทีมงานER / EMS  เลขา : คุณส าเนียง จันทร์รัตน์ หัวหน๎างานพยาบาลผู๎ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เสนอ รถตามขบวน 
๑๕ กม. ๑ คัน / จุด Start & Finish ๑ คัน / เตียงสนาม ๑ 
   ๖. งานจราจรและความปลอดภัยบนท๎องถนน 
    หน๎าที่ : อ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแกํนักกีฬา ตลอด
เส๎นทางการแขํงขันจนถึงเส๎นชัย ประธาน : คุณศรีวิไลซ์ ศรีวิเศษ หัวหน๎าศูนย์รับแจ๎งเหตุและสั่งการจังหวัด
หนองคาย  ทีมงาน : ต ารวจจราจร / กู๎ภัย / EMS / ชมรมจักรยาน 
เลขา : คุณสุบิน โสภาเวช เสนอ มีหนํวยเคลื่อนที่เร็วดูแลแยกส าคัญ / ประกบด๎านข๎างนักกีฬาปูองกันรถชน 
   ๗. งานพิธีการ 
    หน๎าที่ : ตกแตํงเวที / Back Drop / ก าหนดการจัดงาน / พิธีกร / พิธี
การเปิดงาน / การมอบรางวัล / ออกหนังสือขอใช๎สถานที่ / ประสานประธาน ประธาน : นายบัน ยีรัมย์ รอง
นายแพทย์ สสจ.นค.  ทีมงาน : สสจ.นค. เลขา : คุณประดิษฐ์ สสจ.นค. พระบรมฉายาลักษณ์ / ค าถวายพระพร
ดาวน์ โหลดจากโรงพยาบาลศิริราช 
   ๘. งานปฏิคมและลงทะเบียน 
    หน๎าที่ : ลงทะเบียน /ให๎การต๎อนรับ/อ านวยความสะดวกแกํนักกีฬาและแขกผู๎มี
เกียรต ิประธาน : พญ.ใจทิพย์ รุจเวชช์ รองผู๎อ านวยการรพ.นค.ด๎านกิจกรรมพิเศษ ทีมงาน : CRM / ทีมฝุายการ
พยาบาล / ทีมประชาสัมพันธ์.สสจ.นค. เลขา : คุณสุเนตรา สุภาแสน ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการฯ ด๎านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
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   ๙. งานการเงิน 
    หน๎าที่ : รับสมัครผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม /จัดเก็บรายได๎ / ควบคุมการเบิก
จํายเงิน / เตรียมเงินรางวัลนักกีฬา / จัดท าสรุปรายงานรับ-จําย หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ประธาน : พญ.ใจทิพย์ 
รุจเวชช์ รองผู๎อ านวยการรพ.นค.ด๎านกิจกรรมพิเศษ  ทีมงาน : การเงิน รพ.นค. เลขา : คุณสุพรรณี สมัครคุณ 
   ๑๐. ทีมจิตอาสา 
    หน๎าที่ : ชํวยแจกน้ า / อาหาร / ยาดม / เหรียญ / Marker ประธาน : 
พญ.ใจทิพย์ รุจเวชช์ รองผู๎อ านวยการรพ.นค.ด๎านกิจกรรมพิเศษ ทีมงาน : จิตอาสา รพ.หนองคาย / สสจ.หนองคาย 
เลขา : นายรังสรรค์ ไชยปัญญา 
  4.6.2 โครงการเดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพ่ือโอกาส
ทางการรักษาผู๎ปุวยทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สสจ.หนองคายเปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี  
“กองทุน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพ่ือจังหวัดหนองคาย” เพ่ือรองรับการโอนงบประมาณ
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจัดสรรให๎กับโรงพยาบาลทุกแหํง  ในจังหวัดหนองคาย เพ่ือชํวยเหลือประชาชน 
ทางด๎านการแพทย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย 
   ประเภทการวิ่ง และผู๎สมัครได๎รับ 
 

 
  รางวัล 
   ถ๎วยพระราชทาน (จังหวัดละ 4 รางวัล) 
                                                 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย/หญิง ประเภทการวิ่งระยะ Half Marathon 
                                                 - ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชาย/หญิง ประเภทการวิ่งระยะ Mini Marathon 
   โลํรางวัลภาพจ าลองภาพวาดฝีพระหัตถ์ (จังหวัดละ 30 รางวัล) 
  - ส าหรับผู๎ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง ทุกกลุํมอายุ 
Mini Marathon 
  - ส าหรับผู๎ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ชายและหญิง ทุกกลุํมอายุ 
Half Marathon  (จังหวัดละ 30 รางวัล) 
   เข็มกลัดผู๎พิชิต ผู๎วิ่งเข๎าเส๎นชัย Half Marathon และ VIP 
   เหรียญรางวัลส าหรับผู๎วิ่งเข๎าเส๎นชัยทุกทําน 
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ยอดผู๎สมัคร จังหวัดหนองคาย 2173 คน 

21 KM/Half Marathon 140 คน 

10.5 KM/Mini Marathon  480 คน 

5 KM/Micro Marathon  911 คน 

2 KM/Fun Run 642 คน 
 ผู๎สมัครวิ่งที่หนองคาย ที่ระบุ รับเสื้อวิ่งและBIB ด๎วยตนเอง 21-23 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนอคาย 042 411771 
 ก าหนดการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง  การกุศล ครั้งที่ 3 พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
  04.00 น. : ลงทะเบียนนักวิ่ง สื่อมวลชนและชํางภาพ 
  04.40 น. : นักวิ่งระยะ Half Marathon 21 KM เข๎าสูํพ้ืนที่ปลํอยตัว 
  05.00 น. : ปลํอยตัวนักวิ่งระยะ Half Marathon 21 KM 
  05.20 น. : พิธีเปิดการแขํงขันของแตํละจังหวัด 
  05.30 น. : อบอํุนรํางกาย 
  05.40 น. : ปลํอยตัวนักวิ่งระยะ Mini Marathon 10.5 KM 
  06.00 น. : ปลํอยตัวนักวิ่งระยะ Fun Run 5/2 KM 
  08.00 น. : พิธีมอบรางวัลถ๎วยพระราชทานและโลํรางวัล 
                   ภาพพิมพ์ลายฝีพระหัตถ์ส าหรับผู๎ชนะการแขํงขัน 
                  แตํละประเภทตามรุํนอายุและเพศ 
  09.00 น. : ตัดตัวนักวิ่งทุกระยะ/ปิดการแขํงขัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ      

 4.7 น.ส.นิรมล  พงษ์ไทย  หัวหน๎ากลุํมงานทันตกรรม แจ๎งเรื่อง การออกหนํวยทันตกรรม 
โครงการ“สุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี” และหนํวยรักษาโรคทั่วไปกองบัญชาการกองทัพไทย   
     วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 จะมีการออกหนํวยทันตกรรม ภายใต๎โครงการสุขภาพดี ใต๎
รํมพระบารมี และหนํวยรักษาโรคทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ที่อ าเภอศรีเชียงใหมํ  
     - โครงการขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลหนองคาย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ขอน า
เครื่องมือมาอบแก๏ซที่โรงพยาบาลหนองคาย  
     กลุํมเปูาหมาย : เด็กนักเรียน อายุ 8-18 ปี วันละ 150 คน ภายในรถโมบายยูนิต ในพ้ืนที่
จะมียูนิตท าฟัน 1 ยูนิต และทันตแพทย์จากกองทัพไทย จ านวน 3 คน จะมีพิธีเปิด วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย   
ผู๎วําราชการจังหวัดหนองคาย 

ที่ประชุม    รับทราบ        

          4.8 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป  แจ๎งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
       1) รายงานคําสาธารณูปโภค 

คําน้ าประปา 

ปีงบประมาณ 2562 
ต.ค. 61 รวม ร๎อยละ 

194,383.70 194,383.70 5.85 

 ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 รวม ร๎อยละ 

294,459.46  294,459.46 8.86 
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  2) บูชาแผํนทองหลํอหลวงพํอพระใสจ าลอง  

    -เชิญรํวมบูชาแผํนทอง แผํนละ 20 บาท เพื่อเททองหลํอพระพุทธรูปจ าลอง “หลวงพํอ
พระใส” ขนาดหน๎าตัก 72 ซม. เพื่อน าไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพํอพระใส หน๎าอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา 
(อาคารผู๎ปุวยใน 10 ชั้น) โรงพยาบาลหนองคาย พิธีเททอง ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 

  3) การเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ/ความก๎าวหน๎างบลงทุน  คําครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง 
ปีงบประมาณ 2559-2562 

  รายการสิ่งกํอสร๎าง  (ปีงบประมาณ 2560-2562) 

         รายการ กํอสร๎างอาคาร อาคารบ าบัดรักษา คลอด ผู๎ปุวยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น 
สัญญา เริ่ม 30 มีนาคม 2560 ขยายเวลา 65 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 965 วัน 
จ านวน 28 งวด วงเงิน 369,900,000.00 บาท 

ก าหนดสํงงาน 
 - งวด 24-26  ประมาณ 31 ตุลาคม 2562 
 - งวด 27-28  ประมาณ 20 พฤศจิกายน 2562 

การเรํงรัดการใช๎จํายคําบริการทางการแพทย์(คําเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 
รายการครุภัณฑ ์(ปีงบประมาณ 2562)  จ านวน 8 รายการ 

    สํวน 70%  จ านวนเงิน 10,449,500 บาท สํงมอบ 6 รายการ  
สํงมอบครบทุกรายการ  

1. เครื่องเปุาแห๎งสายยางอุปกรณ์การแพทย์ขนาดไมํน๎อยกวํา 900 ลิตร   
จ านวนเงิน  190,000 บาท 

2. เครื่องควบคุมการให๎สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย 2 เครื่อง   
จ านวนเงิน 120,000 บาท 

3. เครื่องชํวยหายใจชนิดควบคุมด๎วยปริมาตรและความดัน 2 เครื่อง   
จ านวนเงิน 1,600,000 บาท 

4. เตียงผําตัดด๎านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง 1 เตียง   
จ านวนเงิน 3,100,000 บาท 

        5. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ๎อน 3 แก๏ส 1 เครื่อง จ านวนเงิน  2,000,000 บาท 
6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3 หวัตรวจ 1 เครื่อง    
    จ านวนเงิน 2,500,000 บาท 

         7. ชุดเครื่องชํวยหายใจชนิดมือบีบ(ส าหรับทารก) 1 ชุด จ านวนเงิน  9,500 บาท      
         8. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ  
     จ านวนเงิน  930,000 บาท     

 สํวน 20%  จ านวนเงิน 178,500 บาท 4 รายการ เบิกจําย 
รายการสิ่งกํอสร๎าง (ปีงบประมาณ 2562)  จ านวน 2 รายการ  

         1. ซํอมประตูห๎องผําตัด จ านวนเงิน 529,400 บาท ประกาศรอบ 2 
        2. ซํอมอาคารผู๎ปุวยใน ผู๎รับจ๎าง หจก.เคที มิลเลอร์ จ านวนเงิน 850,000 บาท 
สัญญาลงวันที่ 9 มีนาคม-26 มิถุนายน 2562  จ านวน  110 วัน 3 งวด ตรวจรับ เบกิจําย  
รายงานงบลงทุน สิ่งกํอสร๎าง เงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2559-2561 
 
 รายการกํอสร๎าง.../28 
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รายการกํอสร๎าง 

1. บ๎านพักผู๎อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย  : หจก.แสงสูงสม กํอสร๎างรั้ว วงเงิน 
495,000 สัญญาสิ้นสุด 21 ธันวาคม 2562 (60 วัน) 

2. โรงพักขยะ : รอลงนามในสัญญา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 -ไมํมี- 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 นางใจทิพย์ รุจนเวชช์  รองผู๎อ านวยการฯ ด๎านกิจกรรมพิเศษ  แจ๎งเรื่อง งานกฐิน โรงพยาบาล
หนองคาย  

       -ตั้งกองกฐิน วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เที่ยง ท าข๎าวต๎มมัด, นับเงิน, ทานอาหารเที่ยงรํวมกัน  
เย็น พิธีสงฆ์เริ่ม 6 โมงเย็น, มีร๎านค๎าขายของเพ่ือน าเงินเข๎ากองกฐิน, ผู๎บริหารเยี่ยมชมร๎านค๎า ร๎านค๎าให๎ปลอดโฟม  
100 % , การแสดงของแตํละ PCT  

-เงินรางวัล รางวัลที่ 1 จ านวนเงิน 3,000 บาท, รางวัลที่ 2 จ านวนเงิน 2,000 บาท, รางวัลที่ 3 
จ านวนเงิน 1,000 บาท  

-การตัดสิน ตัดสินจากกรรมการและพวงมาลัย และ  
-การประมูลของของผู๎บริหาร  วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จุดนัดพบที่โรงเรียนกีฬา เวลา 

8.00 น.  

  6.2 นายพิชิต บุตรสิงห์  หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรม แจ๎งเรื่อง งานกีฬาสาธารณสุข  

-มีการแขํงขันกีฬา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ภาคกลางวัน จัดที่โรงเรียนปทุมเทพ             
ภาคกลางคืน จัดที่โรงแรมรอยัลนาคารา  

-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให๎โรงพยาบาลหนองคาย สํงจ านวนผู๎เข๎ารํวมงานภาค
กลางคืน เบื้องต๎นได๎แจ๎งจ านวนโต๏ะไป 12 โต๏ะๆ ละ 10 คน หากเจ๎าหน๎าที่ทํานใดประสงค์เข๎ารํวมงาน ให๎ประสานได๎ที่ 
นายพิชิต บุตรสิงห์ หนํวยงานเภสัชกรรม โทร. 186 

ประธาน    แจ๎งงานกีฬาสี และงานปีใหมํโรงพยาบาล ก าหนดจัดในวันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว๎าง) 

ผู๎จดรายงานการประชุม  (นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป 

    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวิเชียร) 
ผู๎ทานและตรวจรายงานการประชุม 

(1) 
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