
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 
ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.15 น. 
ณ ห้องประชมุพระปทุมเทวาภิบาล ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิเชียร  รุ่งธิติธรรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
2. นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ  รองผู้อำนวยการฯ อาวุโส 
3. นายนฤพนธ ์  ยุทธเกษมสันต ์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์/รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนา 

ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. นายถนอม  เพ็ชรยิ้ม   รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
5. นางณฤด ี  ทิพย์สุทธิ ์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล 
6. นางใจทิพย ์  รุจนเวชช์  รองผู้อำนวยการฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ 
7. นางฤดีมน  สกุลค ู   รองผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง 
8. น.ส.ภรณ ี  พรวัฒนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูม ิ
9. นายวุฒิศักดิ ์  อารีย์วัฒนานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการด่านหน้า 
10. นางสุกัญญา  กราบไกรแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา  
11. นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านยุทธศาสตร์และแผน 
12. นายฉัตรชัย  บุญประชารัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ 
13. นายธงชัย  นาคมนต ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร 
14. นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสารสนเทศ 
15. น.ส.จินตาหรา มังคะละ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิชาการและงานวิจัย 
16. นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
17. น.ส.สุนิดา  พรรณะ   หัวหน้ากลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม 
18. นางภิรดี  บวรกิติวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา 
19. น.ส.โมฬ ี  นาคสาร   หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
20. น.ส.ธิดา  เหล่าไพบูลย ์  หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสกิ 
21. น.ส.นิรมล   พงษ์ไทย   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
22. นายพิชิต  บุตรสิงห ์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
23. นายสุรพล เอียตระกูลไพบูลย์  หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นายจารุวัฒน ์ แจ้งวัง   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
25. นางพรรณ ี  สมัครคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
26. นายอภิสามารถ คล่องขยัน  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  
27. นางพรทิพย ์ จินดา   หัวหน้าศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล 
28. นายรังสรรค ์ ไชยปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
29. นายผาล ี  พรมโคตร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
30. นายบุญพชิิต พ่อบาน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
31. นางพนิดา  พันธุรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานรังสี 
32. นางกมลฐา  เกยด่านกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  
33. น.ส.มนฤด ี วงศ์จิตรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 
34. น.ส.วันรัฐ  ตั้งกิจวานิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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35. น.ส.พรรผณิต ชัยจันทร ์  หัวหน้างานนิติการ      
36. นางกมลรัตน์ สมานทรัพย ์  หัวหน้างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
37. น.ส.เพ็ญพรรณ ี ใจกว้าง   นักจัดการงานทั่วไป 
38. น.ส.เขมอชิร์กุล อินทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางขวัญใจ  เกษร   ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
2. นางสมร  ปัญญาสวัสดิ ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านบริการ/หน.งานการพยาบาลวิสัญญ ี
3. นายสมศักดิ ์  ชัยจันทร ์  ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ/หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด/ 
     หน.ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
4. นางบงกชจันทร์ กถนานนท ์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
5. น.ส.กิตติยา  จิตจักร   หัวหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.หนองคาย 2 
6. นางกมลพร  จันทร์หล่น  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห ์
7. นางชุลีพร  สิงห์ประเสริฐ  (แทน) หัวหน้างานสุขศึกษา 
8. น.ส.สมจิตร  สกุลค ู   หัวหน้างานไตเทียม 
9. นางวราภรณ์ ปู่วัง  หัวหน้างานห้องคลอด 
10. นางอิฎฐิวรรณ พิมพ์ศักด์ิ  หัวหน้างานจ่ายกลาง/ห้องนึ่ง 
11. นางปวีณา หาระคุณ  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 1 
12. นางนงเยาว์ ท้าวพรม  หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก 2 
13. นางกฤษณา  สารบรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยสูต-ินรีเวชกรรม 
14. นางเยาวเรศ  ตัณฑเกษม  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ60 เตียง ชั้น 1,2 
15. นางนุสรา  มหิศนันท ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ชั้น 3/ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สู่ขวัญ ชั้น 5 
16. นางสมนา สกุลค ู  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
17. นางณิชา ตั้งพรชูพงศ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
18. นางพัชรริดา ตั้งพรชูพงศ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
19. นางกัญญัณณัฎฐ ์ พรหมเขจร  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ช้ัน 2 
20. นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 
21. นางสิวินีย ์ หนุ่มขุนทด  หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 5 
22. นางปริณดา ไตรยะวงศ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
23. น.ส.กชพรรณ พิลางาม  หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 
24. นางสุรีพร คำตา  หัวหน้าหอผู้ป่วยตา-หู-คอ-จมูก 
25. นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4,5 
26. นางลำยอง เลขนอก  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 4 
27. น.ส.เอมอร อดุลโภคาธร  หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ. (IC) 
28. น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง  หัวหน้างานธนาคารเลือด 
29. นางชมนาด วิจิตรานนท ์  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 
30. นางกุลภาภร ปัญสวัสดิ ์  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/หัวหน้างานศูนย์ COC 
31. นางรพิพรรณ โสภาเวทย ์  หัวหน้าศูนย์สิทธิการรักษาพยาบาล 
32. นางช่อเพชร  ตันกิจเจริญ  หัวหน้างานหน่วยคิดค่ารักษาพยาบาล 
33. น.ส.จริยา ขวัญทองห้าว  (แทน) หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก/งานแพทย์แผนไทย 
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34. นายสญัญา  พิมพ์เสริฐ  หัวหน้างานช่างเทคนิค 
35. นางชนพิชา พินยา  หัวหน้ากลุ่มงานบัญช ี
36. น.ส.ทิพวรรณ เตนากุล  หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
37. นายกฤษฎา   ทัศนไพร  (แทน) หัวหน้างานเวชระเบียน 
38. น.ส.อัญชลี บุญวัฒนะ  หัวหน้างานศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
39. น.ส.ศิวิไลซ ์ ศรีวิเศษ  หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคาย 
40. น.ส.สิรลิักษณ ์ บุญประกอบ  หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม 
41. นายศุภากร แสนทำพล  หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศ 
42. น.ส.ศิริพร ทองรอบ  หัวหน้าห้องสมุด 
43. นายฐิติศกัดิ์  ตันนารัตน์  (แทน) หัวหน้างานยานพาหนะ 
44. น.ส.เสาวลักษณ ์ สัจจา  หัวหน้างานเวชกรรมสังคม 
45. นางสำเนียง จันทร์รัตน ์  หัวหน้างานพยาบาลผูป้่วยอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 
46. นายวรวุฒ ิ ยังเกษม  หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
47. น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 

วาระก่อนการประชุม 
 1.โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรอนามัยโลกสำหรบั
โรงพยาบาลที่มีแผนและผ่านการซ้อมแผน BCP 
 2. แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม ่
  -น.ส.ศิรินทร ดีรักษา ตำแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โอนมาจากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
หนองคาย 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

1. เรื่องแจ้งจากจังหวัดหนองคาย 
1.1 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งเดิม ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม ่

พันเอกวีระพงษ์ คำสิทธิ ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดหนองคาย (ท) 

นางฐาณิญา เจริญวงศ ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ   
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 

 
     1.2 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลหนองคาย  

            - คำสั่งโรงพยาบาลหนองคาย ที่ 479/2564 ลงวันที่ 8 มิถนุายน 2564 เรื่อง แต่งต้ัง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่งที่ 40/2564 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2564)  

ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายที่ได้รับการเลือกต้ังใหม ่ - นายอุรุยศ  เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย 
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    1) นายอุเทน จันบุตรดี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคายด้านบริหาร 
    2) นายถนอม เพ็ชรยิ้ม ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่          
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพัสดุและบำรุงรักษา 

ที่ประชุม    รบัทราบ   

ระเบยีบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  

 - ฝ่ายเลขานุการ ได้นำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  ครั้งที ่
5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ใน http://nkh.go.th  ให้ผู้เข้าประชุม ทุกท่านได้  พจิารณาล่วงหน้า
แล้ว  หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานกุารและแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2564 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 - ไม่ม ี- 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบและถอืปฏิบัต ิ

 4.1 นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งกำหนดการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 7 -9 กรกฎาคม 2564 (นำเสนอโดย  
น.ส.ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร) 
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564  
 1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
       - ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอ
ประจำตัวสามคน 
       - พัฒนาระบบบริการทุติภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 
 2) เศรษฐกิจสุขภาพ 
      - เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ 
 3) สมุนไพร กญัชา กัญชง 
      - สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เปน็พืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทาง
การแพทย์ ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพ่ือสุขภาพ 
 4) สขุภาพดีวิถีใหม่  
     - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่ New Normal อาหาร ออกกำลังกาย Health 
literacy 
 5) Covid-19 
   - เพิ่มศกัยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่เป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณะที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 
 6) ระบบบริการก้าวหน้า 
 - ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 
     - New Normal Medical Care , Digital Health 
    - Innovative Healthcare Management 
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 7) ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
   - ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และผูสู้งอายุ 
    - พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
 8) ธรรมาภิบาล 
  - ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 
 9) องค์กรแห่งความสุข 
  - พัฒนาสู่องคก์รแห่งความสุขที่มีคุณภาพงานได้ผล คนเปน็ศุกร์ ปลอดภัย สร้างผู้นำ
รุ่นใหม ่
  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
      1) ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกยีรติฯ 
      2) ระบบสขุภาพ  
   - มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
   - ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. คนไทยทุกคนต้องมีหมอ
ประจำตัว 3 คน 
   - ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สงัคม 
      3) ระบบบริการก้าวหน้า 
   - เสรมิสร้างพัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขต
สุขภาพ 
   - New Normal Medical Care 
   - ยกระดับสู่ Innovation healthcare management 
   - สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกที ่
      4) เศรษฐกิจสุขภาพ 
   - เพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
   - ให้ความสำคญักับสมุนไพรกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ 
   - เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย 
      5) สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) 
   - สร้างความมัน่ใจและความพร้อมในการจดัการกับโรคอุบัติใหม่ Covid-19 
   - สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 ป ี
      6) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   - บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   - สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ 
   - งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพ่ี เพื่อน น้อง 
   - สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ.) 
  Hilight เขตสุขภาพที่ 8 
   - กัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
   - Accounting on cloud ทกุโรงพยาบาล และทุกจังหวัด 
   - Smart Hospital & IT Support 
  ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที ่2/2564 
   Agenda based  
       1) โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
        2) กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพือ่เศรษฐกิจ 
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   Functional based 
    4) สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต 
    5) ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
    6) ระบบธรรมาภิบาล 
   Area based 
    - Buengkan NCD Innovative Healthcare Model 
    - การพัฒนาระบบสุขภาพจิต (Mental Health) 
   Time Line  
    - วันที่ 24 พ.ค. 2564 ประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจราชการ 2/2564 สสจ./
รพท. 
    - วันที ่15 มิ.ย. 2564 ผู้รบัผิดชอบ KPI สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการ Word, PPT  
    - วันที่ 21-23 มิ.ย. 2564 ผูร้ับผิดชอบ KPI สสจ. รพท. นำเสนอผลการดำเนินงาน 
ทุกแห่งส่งไฟลแ์ก้ไข 28 มิ.ย. 2564 จัดทำ File เอกสาร นำเสนอฉบับสมบูรณ ์
    - วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 นพ.สสจ. หนองคาย ตรวจเยี่ยมพื้นที่  
    - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 Upload File เอกสาร File นำเสนอ  
    - วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ตรวจราชการ 2/2564 
   นำเสนอผลงานตามประเด็นการตรวจราชการ 
         Agenda based 
    1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข TB 
    2) กัญชาทางการแพทย ์
    3) สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
    4) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 Functional based 
    5) สขุภาพแม่และเด็ก 
    6) สุขภาพเด็กปฐมวัย ผูสู้งอาย ุ
    7) สขุภาพกลุ่มวัยทำงาน (NCD) 
    8) การพัฒนาระบบสุขภาพจิต 
    9) SP สาขาหวัใจและหลอดเลือด 
    10) SP สาขา Trauma 
    11) SP สาขามะเร็ง 
    12) SP สาขาทารกแรกเกิด 
    13) IMC 
    14) การตรวจสอบภายในประสิทธิภาพเงินบำรุง 
    15) การเงินการคลัง 
   Area based 
    16) DHF 
    17) PM 2.5 
    18) RTI 
    19) Covid-19 
    20) การบริหารจัดการ Vaccine Covid-19 
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   กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2/2564 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 
2564 เวลา 8.30-16.30 น. 
    - วันพุธที่ 7 ก.ค. 64 ทีมตรวจราชการฯ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ (เช้า)  
คปสอ.รัตนวาปี (บ่าย) รพ.สต.นาทับไฮ 
    - วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 64 (เช้า) นำเสนอผลการดำเนินงานฯ โดย สสจ. (30 นาที) 
/รพ. (15 นาที) (บ่าย) ผตร.คปสอ.พพส/รพ.สต. นาหนัง , สธน.คปสอ.โพธ์ิตาก/รพ.สต.บ้านดอนไผ่ 
    - วันศุกร์ ที่ 9 ก.ค. 64 (เช้า) สรุปผลการตรวจราชการ โดยทีมตรวจราชการ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 4.2 นางณฤด ี ทิพย์สทุธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  4.2.1 การจัดทีมพยาบาบาลเพ่ือให้บริการฉีด Vaccineโควิด-19 
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 หมายเหตุ  
 1. ผู้ประสานและประชาสัมพันธ์ ในการจัดควิ ในการเข้ารับบริการและการตรวจสอบรายช่ือ 
(จุดรอ และจุดที่ 1) คือ 
  - ทีมที่ 1 นายสมศักดิ์ ชัยจนัทร์ 
  - ทีมที่ 2 นางบงกชจันทร์ กถนานนท์ 
  2. ผู้ประสานหลัก ในห้องฉดียา คือ 
    - ทีมที่ 1 ยางขวัญใจ เกษร 
       - ทีมที่ 2 นางสมร  ปญัญาสวัสดิ์ 
  3. ผู้ประสานหลักในห้องสังเกตการณ์ คือ 
    - ทีมที่ 1 นางสำเนียง จันทร์รัตน์ 
     - ทีมที่ 2 นางสมนา สกุลค ู
  4. ผู้ประสานหลักในจุดที่วัด BP ในการประสานแพทย์ ในการรับ Consult กรณีทีม่ีปัญหา คือ 
     - ทีมที่ 1 นางนุสรา มหิศนันท ์
     - ทีมที่ 2 นางปิยจิตร หอมวุฒิวงศ์ 
 5. พยาบาลที่รับผิดชอบ เตรียม/ฉีดวัคซีน ตามเอกสารแนบ (บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานวัคซีน
ประจำดือน) 
 6. แพทย์ที่รับ Consult ตามเอกสารแนบ ๖บัญชีรายช่ือ รับ Consult ฉีดวัคซีนประจำวัน) 
 7. แต่ละจุดใหร้ับผิดชอบสำรวจและเตรียมอุปกรณ์ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบให้พร้อมใช้ (เริ่ม
ปฏิบัติงาน เวลา 07.30 น.) 
 8. หลังเสร็จงานแต่ละจุดให้เก็บอุปกรณ์ที่รบัผิดชอบให้เรียบร้อยทุกครั้ง  
 9. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.นค. ลงเวลาทำงานในสมุด “บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของ
บุคลากร รพ.หนองคาย” (ไม่ต้องสแกนใบหน้า) 
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 10. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.นค. ขึ้นรถทีห่น้า OPD  
    - รอบเช้า ไปส่ง เวลา 07.30 น. (ถ้ามากกว่า 1 คัน ให้ตามคันที่ 2) 
    - รอบเย็น รับกลับ เวลา 16.30 หรือตามสถานการณต์ามภาระงานเสร็จ 
 

ตารางที่ปรึกษาและประสานงาน คณะทำงานประจำวัน (รพ.หนองคาย, สสจ.นค, สสอ., เทศบาล) 
 

   

ตารางการปฏิบัติงาน คณะทำงานควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน ในการฉีดวัคซีน Covid-19  
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

 
 
       4.2.2 การบริหารอัตรากำลังภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 
      - การลดอัตรากำลัง 
      - การปรับอัตรากำลังของตึก 60 เตียง ชั้น 2 
      (มี.ค.-พ.ค. 2564) 
    - เดือน มี.ค. 121 เวร (พยาบาล 79 เวร, PN 15 เวร, NA 27 เวร) 
    - เดือน เม.ย. 26 เวร (พยาบาล 26 เวร, PN 20 เวร) 
    - เดือน พ.ค. 297 เวร (พยาบาล 276 เวร, PN 9 เวร, NA 12 เวร) 
       4.2.3 การเปิดหอผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ขอเปิดวันที่ 24 มิ.ย.2564 
       4.2.4 จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลฉีด Vaccine โควิด-19 รอ้ยละ 96.73  
จำนวนที่ไม่ฉีดวัคซีน 11 คน เนื่องจากต้ังครรภ์ และลาศกึษาต่อ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 

-10- 

4.3 นางฤดีมน.../11 



 4.3 นางฤดีมน กุลคู รองผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง 
เดือนพฤษภาคม 2564 

สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.หนองคาย (ต.ค.- เม.ย.2564) 
Liquidity index 

 

 
    

รายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 
 

 
    
 
 
 

ล ำดับ รำยกำร แผนเงินบ ำรุง ต.ค.63 - พ.ค.64 % เป้ำ  ปี 2563  ปี 2562

1 รำยรับเงินสด 101,500,000.00  49,972,219.69       49.23 66.67 59,999,912.79        63,020,024.62       

2

รำยรับเบิกต้นสังกัด/ข้ำรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจ 206,500,000.00  114,998,197.01     55.69 66.67 120,146,326.10      110,491,888.17     

3 รำยรับจำกกองทุนประกันสังคม 78,500,000.00    56,206,045.19       71.60 66.67 77,042,377.22        24,051,484.19       

4 รำยได้อ่ืนๆ 40,100,000.00    26,383,700.85       65.79 66.67 38,212,041.19        22,596,550.78       

5 รำยรับเงิน UC 299,620,000.00  210,873,509.57     70.38 66.67 202,231,347.95      196,232,040.09     

726,220,000.00  458,433,672.31     63.13 66.67 497,632,005.25     416,391,987.85    รวมรำยรับ
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รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 
 

 
 

 
    
 
 
 
 

ล ำดับ รำยกำร แผนเงินบ ำรุง ต.ค.63 - พ.ค.64 % เป้ำ  ปี 2563  ปี 2562

1 งบบุคลำกร 66,000,000.00    38,592,196.07       58.47 66.67 43,468,254.78        38,100,490.19       

2 ค่ำตอบแทน 131,275,000.00  71,815,825.46       54.71 66.67 70,655,249.35        63,640,974.62       

3 ค่ำใช้สอย 120,280,000.00  76,702,654.61       63.77 66.67 71,914,840.10        45,613,150.15       

4 ค่ำวัสดุ 337,750,000.00  196,086,309.33     58.06 66.67 200,773,751.26      190,475,442.31     

5 ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ ส่ิงก่อสร้ำง 28,550,000.00    21,345,120.00       74.76 66.67 18,007,365.00        18,109,114.00       

6 ค่ำสำธำรณูปโภค 24,720,000.00    10,443,974.61       42.25 66.67 12,433,094.81        10,616,163.94       

7 เงินสนับสนุน รพ.สต. 27,100,000.00    23,061,453.36       85.10 66.67 22,359,049.56        19,045,037.86       

8 งบกลำง 18,200,000.00    -                     0.00 66.67 -                      -                     

รวมรำยจ่ำย 753,875,000.00  438,047,533.44     58.11 58.33 439,611,604.86     385,600,373.07    

ต.ค.63 - พ.ค.64  ปี 2563  ปี 2562

ยอดยกมำจำกปีก่อน 277,238,544.24                 251,182,787.24                   217,205,789.29                 

รวมรำยรับ ต.ค.63 - พ.ค.64 458,433,672.31                 497,632,005.25                   416,391,987.85                 

รวมรำยจ่ำย ต.ค. 63 - พ.ค.64 438,047,533.44                 439,611,604.86                   385,600,373.07                 

รำยรับสูง(ต่ ำ)กว่ำรำยจ่ำย 20,386,138.87                 58,020,400.39                    30,791,614.78                  

เงินบ ำรุงคงเหลือ ยกไป 297,624,683.11                 309,203,187.63                   247,997,404.07                 

งบลงทุน 12,846,472.29                  13,685,501.82                     12,311,376.93                   

เงินบ ำรุงคงเหลือสุทธิ 284,778,210.82                295,517,685.81                   235,686,027.14                

วัสดุคงคลัง 55,575,360.34                  54,848,862.95                     40,236,145.97                   

เจ้ำหน้ี 96,117,365.62                  102,625,420.49                   79,264,810.36                   
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ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องการเงิน 
  

ต.ค.2563 – พ.ค.2564   ปี 2563   ปี 2562 

Quick Ratio      ≥ 1 2.96 2.88 2.97 
Current Ratio   ≥ 1.5 3.54 3.41 3.48 
I/E Ratio          ≥ 1 1.05 1.13 1.08 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 4.4 นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบประกันสุขภาพ แจ้งเรื่อง
ผลงานการชดเชย ปี 2564 
  4.4.1 ผลงานการเบิกชดเชย ปี 2564 
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ผลงานการตรวจคัดกรอง โควิด 19 ปี  2564 
การเบิกชดเชยการตรวจคัดกรอง COVID 19  OP 

 

 
 

การเบิกชดเชยการรักษาผู้ป่วยใน   COVID 19 
  

 
     

 สรุปปัญหาในการเบิกชดเชย 
 1. การจัดส่งเอกสารจากห้อง LAB ให้หน่วยจัดเก็บมีความล่าช้า  เพราะ เอกสารที่ จดัส่ง
ตรวจ LAB  จาก รพช.  จาก  สสจ.หนองคาย  และการออกคัดกรองจชองงานเวชกรรมสังคม  ต้องใช้ ใบ Novel 
แทนใบซักประวัติ ในการเบิกชดเชย 
 2. เอกสารที่ใช้ในการเบิกชดเชยรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน  
วันเดือนปีเกิด  อาชีพ  เป็นต้น 
 3. โปรแกรมทีใ่ช้ในเบิกมีการอัพเดตบ่อย เพราะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเบิก 
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 4.4.2 การใหบ้ริการมะเร็งรักษาที่ไหน ก็ได้ที่พร้อม CANCER Any Where  
โรคมะเร็งรักษาทุกที่ (เริ่มวันที ่1 มกราคม 2564) 
  หลักเกณฑ์/เง่ือนไขการรับบริการ 

  - ผู้ป่วยสทิธิ UC 
  - ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง (ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า) 
  - ครอบคลมุทกุวิธีการรักษา เช่น ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ฮอร์โมน  

    - รักษาจนครบ Course ในโรงพยาบาลที่เริ่มรักษา 
  - ครอบคลมุการตรวจติดตามหลังการรักษา (Follow up) 3 ป ี

 4.4.3 Cancer service plan 
โรงพยาบาลที่ให้บริการมะเร็งและลงทะเบียนแล้ว ในเขตสุขภาพที่ 8 มี 13 แห่ง

 

 
 

ผลงานที่เบิกชดเชยได้ 
 

การเบิกชดเชย CANCER  Anywhere 
เดือน ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 รวม 

จำนวน(ราย) 0.00 0.00 0.00 2.00 153.00 212.00 152.00 110.00 629.00 
ชดเชย(บาท) 0.00 0.00 0.00 12,922.50 203,845.75 322,731.00 199,683.75 203,372.00 942,555.00 

      

    สรุปปัญหาในการเบิกชดเชย CANCER Anywhere 
     1. การเบิกชดเชย Cancer Anywhere    จะต้องมีการ ขอ Authen Code ทุกเคส 
แต่เราไม่สามารถขอ Authen Code ได้ทนั 
     2. การเบิกชดเชย กรณี Cancer Anywhere   การวินิจฉัยจะต้องวินิจฉัย   Pdx.   
เป็น CA เพราะการจ่ายชดเชยจะรวมถึงการนัดมา ถ้ารักษาด้วย CA  กต็้องวินิจฉัยเป็น  CA จึงจะเบิกในโครงการนี้ได้ 
 4.4.4 การกำหนดเง่ือนไขบริการ และอัตราจ่ายกรณีข้ามเขตพ้ืนที่รอยต่อ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการ
จ่ายระบบเดิมของเขต 7,8,9,10 
        - แนวทางและเงื่อนไขการเบิกชดเชยการให้บริการกรณีเกตุสมควรโดยไม่ต้องใช้ใบส่ง
ตัว ในเขต 8  และในภาคอีสาน 
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  หลักการสำคญักำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินการตามนโยบาย
ยกระดับระบบหลักบริการสุขภาพกรณีบริการไปไหนก็ได้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  
  1. Single claim system (ออกแบบการจ่ายเงิน ไม่ซับซ้อน)  
 2. ด้วยระบบ Point system ของราคาตารามรายการที่กำหนด (Fee 
schedule) 
 3. ใช้บัตร Smart Card ในการพิสูจน์ ตัวตนและออก Claim Code 
 4. มีระบบ Audit เพื่อกำกับติดตาม และการประเมินบริการที่เกินจำเป็น 
 5. การกำหนดอัตราจ่ายต่อครั้งบริการให้พิจารณาต้นทุนบริการส่วนเพิ่มและ
ความสะดวกในการเบิกจ่าย 
    หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และออกแบบการจ่ายชดเชย กรณีบริการไปที่ไหนก็ได้ ของเขต
ภาคอิสาน (เขต 7,8,9,10) 
 

 
   1. บริการประเภทผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด โดยไม่มีหนังสือส่งตัว 
       เงื่อนไขการจ่าย 
    1) หน่วยบริการที่ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (ตามเอกสารแนบ
ท้าบ 1 ตามรายชื่อที่เขตกำหนด) 
    2) เป็นการใหบ้ริการแก่ผู้มสีิทธิหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการ
ประจำในพื้นที่ ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีทีม่ีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ที่ตั้งอยู่
ในจังหวัด โดยไม่มีหนังสือส่งตัว 
    3) หน่วยบริการที่ให้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ โดย
ขอ Authentication Code ด้วยบัตร Smart Card 
     อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

- สปสช. จ่ายค่าใช้บริการให้แกห่น่วยบริการตามรายการและอัตราที่ สปสช. 
กำหนด (Fee Schedule รายการตามเอกสารแนบท้าย 2) และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service) ด้วยระบบ 
Point system with Global budget 
    ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ
กรณีที่มีหนังสอืส่งตัวจากหน่วยบริการประจำ หรือเครือขา่ยการส่งต่อในจังหวัด หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชย
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันภายในจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำหน้าที่ชำระระหว่างกัน (Clearing 
house) ตามแนวทางของแต่ละจังหวัด  
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รายช่ือหน่วยบริการกรณี “Walk in” ในจังหวัด สปสช. เขต 8 อุดรธานี 

 
  นิยาม “Walk in” กรณีเหตุสมควรเขตภาคอีสาน (เขต 7,8,9,10) 
   กำหนดนิยาม ผู้ป่วยนอก “Walk in” 
 - ยาหมดมาขอรับยาที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่รักษาประจำ 
 - ทันตกรรม (ทันตกรรมพื้นฐาน ถอน อุด ขูดหินปูน และบริการที่ไม่เข้าข่ายกองทุนย่อย) 
 - ทำแผลต่อเนือ่ง/ฉีดวัคซีน (ได้เฉพาะค่าฉีด 30 บาท) 
 - เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว ไข้หวัด ปวดท้อง เคืองตา ฯลฯ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ค่าบริการ 
OP Refer & OP AE 

ระบบการเบิกจ่ายค่าบริการในโปรแกรม e-Claim Seamless 
 

    

ปัญหาที่พบ 
1. รพ.ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกชดเชยในโครงการนี้ เพราะ โปรแกรม การเบิกกำลัง 

ดำเนินการปรับปรุง โดย หน่วยจัดเก็บรายได้ยังไม่ดำเนินการเบิกชดเชย เนื่องจากได้ให้มีการชะลอการเบิกแบบ
ใหม่และให้เบกิแบบเดิม  ในวันที่ 1 มิ.ย.64  เริ่มใช้ แบบสมบูรณ์ จึงแยกใบสั่งยา เพื่อรอการเบิกชดเชย โดย 

    1). จำนวน  Walk in  ในจงัหวัด จำนวน  532  ราย 
    2). จำนวน  Walk in  ในภาคอีสาน  จำนวน  232  ราย 

2. การพิจารณา ว่าเคสไหนเป็น Walk in และกรณีมาตามนัด และไม่มีใบส่ง 
ตัวจะเบิกในกรณีไหน   

3. รพ.ยังไม่มีจัดตั้งศูนย์ประสานงานกรณีการส่งต่อ ในระบบ online เพราะ  
จะมีการใช้ใบสง่ตัว ผ่านระบบ R8AnyWhere 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.5 นายธงชัย  นาคมนต ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาองค์กร แจ้งความก้าวหน้า 
QM&RM 
  PMQA 
   - แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล ประจำปี 2564 
   - ขอความร่วมมือส่วนราชการ  ส่งผลงานที่โดดเด่น หรือผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ 
     - สมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA สำนักงาน กพร. 
  เตรียมความพร้อม ปี 2564 
   สมัครเข้ารับรางวัล PMQA รายหมวด 
       - หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       - หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
        สมัครเข้ารับรางวัล PMQA 4.0 
   รางวัลที่เปิดรับสมัคร 
        รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
  1. ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 
  2. ประเภทสัมฤทธิผ์ลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
  3. ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
  4. ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) 
  5. ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards poverty 
Eradication 
  รางวัลบริการภาครัฐ 
    1. ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
    2. ประเภทพัฒนาการบริการ 
    3. ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
    4. ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
    5. ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 
    6. ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บรกิาร 
   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองและธำรงคุณภาพมาตรฐาน HA (สรพ.) 

- ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพภายหลังการ
รับรอง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรต ิ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.6 นายพิชิต  บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งปัญหาเซ่รุ่มแบบรวมระบบประสาท
ขาดแคลน 
   4.6.1 การทบทวนความเสี่ยงเซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาทขาดจนต้องส่งต่อผู้ป่วยไป
รพ.อุดร 

อุบัติการณ์ความเสี่ยงเซรุ่มแก้พิษงูรวมประสาทขาด 
 

อุบัติการณ ์ ความเสี่ยง 

วันที่ ๓๐ พ.ค.25๖๔ 
บุญโฮม บุตะราช HN ๒๙๓๓ 
ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย 
งูไม่ทราบชนิดกัด 

เซรุ่มแก้พิษงูชนิดรวมประสาทขาด 
ต้องส่งต่อ รพ.อุดรธานี 
ผู้ป่วยได้ยาช้าเสี่ยงไม่ปลอดภัยระหว่างส่งตัว 

 

การวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน 
 

 

     

ข้อมูลการใช้เซรุ่มแก้พิษงู รพ.หนองคาย ปี 25๖๒ - ๒ มิ.ย.25๖๔ 
 

ลำดับ รายการเซรุ่มงู ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ รวม ร้อยละ 

1. งูกะปะ ๘ ๕ ๔ ๑๖ ๕๐.๐ 

2. รวมระบบประสาท ๑ ๒ ๓ ๗ ๒๑.๙ 

3. รวมระบบเลือด ๒ ๓ ๐ ๕ ๑๕.๖ 

4. งูเห่า ๒ ๑ ๐ ๓ ๙.๔ 

5. งูเขียวหางไหม้ ๑ ๐ ๐ ๑ ๓.๑ 
 

รวม ๑๔ ๑๑ ๖ ๓๒ ๑๐๐.๐ 

 

สาเหต ุ การป้องกันและแก้ไข  

เซรุ่มแก้พิษงู 
ชนิดรวมประสาทขาด 

- สปสช. ผู้จัดซื้อยา 
- สภากาชาดไทย ผู้ผลิตยาราย

เดียว 
- องค์การเภสัชกรรม ผู้กระจายยา 
- ไม่สามารถจัดซื้อเองได้ 

การแก้ปัญหา :  
๓๐พ.ค.ติดต่อขอยืมรพ.อุดรได้๑๐ 
แต่แพทย์ต้องการ๒๐ แพทยเ์ลยส่งต่อรพ.อุดร 
๓๑พ.ค.ยืมบึงกาฬมาไว้ ๑๐  
๑มิ.ย. มีเคสใหม่ใช้ไป๑๐ 
๒มิ.ย. ยืมบึงกาฬมาไว้ ๑๐  
๖มิ.ย. มีเคสใหม่ใช้ไป๑๐  
๗มิ.ย. ยืมกาฬสินธุ์มาไว้๑๐ 
การป้องกัน : 
๑. คีย์เบิกทันทีที่มีการใช ้
๒.หายืมที่อื่นทีใ่กล้สุดมาสำรองทันทีช่วงรอ
องค์การจัดส่ง 
๓.หารถไปเอาทันที่ไม่ต้องรอให้เขาส่งมาให ้

-19- 

ปริมาณสำรองเซรุ่ม.../20 



ปริมาณสำรองเซรุ่มแก้พิษงู รพ.หนองคาย 
 

ลำดับ รายการเซรุ่มงู จำนวน วันหมดอายุ 

๑ รวมระบบประสาท ๑๐ (ยมืโพนพิสัย ๑๐ บึงกาฬ ๒๐
กาฬสินธ์ุ ๑๐) 

 

๒ งูกะปะ ๖ ๖ / ๖๗ 

๓ รวมระบบเลือด ๘ ๒ / ๖๗ 

๔ งูทับสมิงคลา ๒๐ ๙ / ๖๔ 

๕ งูจงอาง ๓๐ ๒ / ๖๖ 

๖ งูสามเหลี่ยม ๓๐ ๑๑ / ๖๔ 

๗ งูเห่า ๓๑ ๒ / ๖๗ 

๘ งูเขียวหางไหม้ ๔๗ ๒ / ๖๕ 

๙ งูแมวเซา ๗๐ ๙ / ๖๔ 
 

    ปริมาณสำรองเซรุ่มแก้พิษงูรวมประสาทเขต ๘ 
 

ลำดับ โรงพยาบาล จำนวน 

๑ รพศ.อุดรธานี ๑๐ 

๒ รพศ.สกลนคร ๒ 

๓ รพ.เลย ๐ 

๔ รพ.หนองคาย ๑๐ (ยมืจากกาฬสินธ์ุ) 

๕ รพ.นครพนม ๘ 

๖ รพ.หนองบัวลำภู ๐ 

๗ รพ.บึงกาฬ ๑๐ 

๘ รพ.บ้านม่วง สกลนคร ๘ 

๙ รพ.พรเจริญ บึงกาฬ ๒๒ 
 

เขต ๗ 
 

๑ รพ.ศรีนครินทร์ ๑๕ 

๒ รพ.ขอนแก่น ๑๐ 

๓ รพ.กาฬสินธุ ์ ๓๐ 
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4.6.2 Score Ranking RDU เขต 8 (ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
 

ลำดับ จังหวัด จำนวน
อำเภอ 

AMR ( % ) 
Inter > 70 

น.น.=3 

RDUขั้น1(%) 
เป้า = 100 

น.น.=2 

RDUขั้น2(%) 
เป้า > 62 
น.น.=4 

RDUขั้น
3(%) 

เป้า > 32 
น.น.=5 

Score 
Ranking 

1 สกลนคร 18 
  

72.2 50.0 5.4 

2 หนองคาย 9 
  

66.7 44.4 4.9 

3 นครพนม 12 
  

58.3 50.0 4.8 

4 เลย 14 
  

57.1 21.4 3.4 

5 หนองบัวลำภู 6 
  

33.3 33.3 3.0 

6 อุดรธานี 21 
  

28.6 9.5 1.6 

7 บึงกาฬ 8 
  

25.0 0.0 1.00 
 

เฉลี่ยเขต8 88 
  

48.7 % 28.2 % 3.4 
    

 4.6.3  โรงพยาบาลในจังหวัดหนองคายมีการเปิดให้บริการคลินิกกญัชาทางการแพทย์ 
จำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67) 
       - โรงพยาบาลหนองคาย (เปิดให้บริการเมื่อ 9 มีนาคม 2563) เปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา 8.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดหนองคาย 

รายละเอียด 2563 2564 

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย) 69 348 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา (ราย) 59 298 

จำนวนครั้งของการให้บริการ (ครั้ง) 181 515 

 

 

insomn
ia

chronic
pain

Parkins
on's

disease

palliati
ve care

cancer
neurop
athic
pain

migrain
e

2563 5 0 21 5 2 7 1

2564 102 53 43 23 16 15 14

0
50

100
150

จ ำ
นว

นผ
ู้ป่ว

ย 
(ร

ำย
)

กลุ่มโรค/อำกำรที่เข้ำรับกำรรักษำ

-21- 

ผลการดำเนินงาน.../22 



ผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดหนองคาย 
 

 
     
 -  ประชาสัมพนัธ์ ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา ในวันที่ 28 มถิุนายน 2564 เปิด
ร้าน T2C Shop by R8way  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.7 นายรังสรรค์ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานค่าสาธารณูปโภค 
รายงานค่าน้ำประปา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564 

 

เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 

3,325,000 บาท เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,500,000 

บาท 
จำนวนหน่วยที่ใช ้ จำนวนเงิน จำนวนที่ใช ้ จำนวนเงิน 

ต.ค.-62 12,673.00 324,094.41 ต.ค.-63 7,496.00 175,828.66 

พ.ย.-62 13,488.00 316,007.96 พ.ย.-63 7,241.00 169,923.92 

ธ.ค.-62 11,746.00 275,237.28 ธ.ค.-63 7,540.00 177,088.97 

ม.ค.-63 13,147.00 308,050.59 ม.ค.-64 7,186.00 168,432.39 

ก.พ.-63 11,685.00 273,747.79 ก.พ.-64 7,537.00 176,306.17 

มี.ค.-64 9,398.00 220,673.26 มี.ค.-64 6,839.00 159,982.36 

เม.ย.-63 7,831.00 183,859.38 เม.ย.-64 8,151.00 190,884.79 

พ.ค.-63 6,657.00 151,852.34 พ.ค.-64 6,293.00 147,529.58 

รวม 86,625.00 2,053,523.01 รวม 58,283.00 1,365,976.84 

ร้อยละ 61.76 ร้อยละ 39.03 
    
 
 
 

น  ำมัน
กัญชำ
อ.เดชำ

ยำศุข
ไสยำศน์

ยำท ำลำย
พระสุเมรุ

ยำทำ
ริดสีดวง
ทวำรฯ

ยำทัพยำธิ
คุณ

ยำแก้ลม
ขึ นเบื อง

สูง
CBD

THC:CB
D

2563 30 2 7 0 0 0 10 10

2564 225 37 35 6 5 5 0 10

0
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100
150
200
250

จ ำ
นว

นผ
ู้ป่ว

ยท
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 (ร
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) รำยกำรยำที่สั่งจ่ำย
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รายงานค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 – 2564 
 

เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 16,150,000 
บาท 

เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20,000,000 

บาท 

จำนวนที่ใช ้ จำนวนเงิน   
จำนวนที่ใช ้ จำนวนเงิน 

ต.ค.-62 386,699.90 1,515,544.43 ต.ค.-63 366,118.59 1,439,035.57 

พ.ย.-62 325,579.00 1,324,640.02 พ.ย.-63 323,278.94 1,293,115.74 

ธ.ค.-62 266,573.17 1,061,449.25 ธ.ค.-63 263,770.41 1,024,395.78 

ม.ค.-63 278,990.05 1,093,206.68 ม.ค.-64 246,987.00 969,241.83 

ก.พ.-63 252,465.77 1,009,863.07 ก.พ.-64 263,835.41 1,043,212.27 

มี.ค.-63 357,471.09 1,430,296.09 มี.ค.-64 403,578.60 1,550,931.62 

เม.ย.-63 363,175.07 1,381,468.39 เม.ย.-64 441,957.60 1,671,738.53 

พ.ค.-63 436,181.21 1,635,220.95 พ.ค.-64 494,379.40 1,904,008.15 

รวม 2,667,135.26 10,451,688.88 รวม 2,803,905.95 10,895,679.49 

ร้อยละ 64.72 ร้อยละ 54.48 
 

การจัดสรรพ้ืนที่อาคารให้บรกิาร 

ชั้น  หน่วยงาน กำหนดวันย้าย จัดสรรหน่วยงานลงพ้ืนที่ว่าง กำหนดวันย้าย 

ชั้นที่ 1 
 พื้นที่ว่าง (ห้องตรวจโรค
ชั่วคราว)         

ชั้นที่ 2  พื้นที่ว่าง  คลังเวชภัณฑ ์
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ                     
เปิดให้บริการ  พฤศจิกายน 2563 

ชั้นที่ 3  ห้องผ่าตัด(ยังไม่ย้าย)  คลังพัสดุ/คลงัเวชภัณฑ์ 
หน่วยจ่ายกลาง                                          
เปิดให้บริการ  

 27 พฤษภาคม   
 2564 

ชั้นที่ 4 
พยาธิวิทยา/LAB                                    
เปิดให้บริการ  

     27 พฤศจกิายน 
2563 

 กลุ่มงานโภชนศาสตร์                                  
 เปิดให้บริการ  22 เมษายน 2564 

ชั้นที่ 5 
กลุ่มงานรังสีวิทยา                                  
เปิดให้บริการ     18 มิถุนายน 2563 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(แทน 
x-ray)  เปิดให้บริการ  21 สิงหาคม 2563 

ชั้นที่ 6 
งานห้องคลอด                              
เปิดให้บริการ     19 สิงหาคม 2563 

ศัลยกรรมชาย 2 (114 
เตียงชั้น 1) 

 14 กมุภาพันธ์  
  2564 

ชั้นที่ 7 
NICU/กุมารเวชกรรม                      
เปิดให้บริการ     17 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานจิตเวช(แทนเด็ก 2)   เงินบริจาค 

      
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
(แทนเด็ก 1)  เปิดให้บริการ   7 มิถุนายน 2564 

ชั้นที่ 8 
กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม                  
เปิดให้บริการ    20 สิงหาคม 2563 

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
(COC)    เปิดให้บริการ   21 สิงหาคม 2563 
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ชั้นที่ 9 
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์
โถปิดิกส์    เปิดให้บริการ    18 สิงหาคม 2563 

อายุรกรรมชาย+สงฆ ์                       
เปิดให้บริการ      15 ธันวาคม 2563 

  ชั้นที่ 10 
ห้องพิเศษ 12 ห้อง                                  
เปิดให้บริการ      15 มกราคม 2564     

    

 หน่วยงานที่รอการปรับปรุง 
    - ปรับปรุง OPD จิตเวช 
    - Day care   
    - ปรับปรุง ER 
 งบประมาณปี 2564  
  1) อาคารสนับสนุน 5 ชั้น แบบเลขที่ 10153 งบประมาณ 74,244,200 บาท 
ราคากลาง   72,880,000 บาท กิจการร่วมค้าวีดูเอส 60,880,000 บาท สัญญา 30 เมษายน 2564-23 
กรกฎาคม 2565 450 วัน 10 งวด        
  2) ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ งบประมาณ 14,278,600 บาท  
สัญญา  14 พฤษภาคม 2564 – 11 กันยายน 2564  
   1. เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป                           4,895,000  บาท 
   2. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า(2 มิ.ย. 64)              1,719,800 บาท 
   3. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลกัซ์ 1.416,000 บาท  
   4. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ                2,155,555 บาท 
   5. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA  1,269,000 บาท 
   6. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย           979,000 บาท 
   7. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง       928,000  บาท 
   8. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา(24 พ.ค. 64)                  50,000  บาท 
       -คืนงบประมาณ 1 รายการ เครื่องฟอกไตแบบพิเศษ งบประมาณ 842,800 บาท              
  3) งบเงินกู้ COVID-19 ปี 2564   
        ครุภัณฑก์ารแพทย์ 3 รายการ 8,340,000 บาท 
     1. กล้องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้        1,000,000 บาท 
     2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง 140,000 บาท 
     3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและอัตโนมัติสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  
2 เครื่อง  7,200,000 บาท   
  
    -คืนงบประมาณ 1 รายการ ห้องแยกติดเชื้อทางอากาศ 1 ห้อง 1,601,400 บาท 
  4) รายการแลว้เสร็จมิถุนายน 2564   
    - ศูนย์จ่ายกลาง   
    - ห้องน้ำ โอพีด ี
    -  ARI Clinic  
    -  ระบบสุขาภิบาล 114 เตียง   
     - ปรับปรุงโอพีดีและพื้นที่พักคอย                                                                                       
                       - ย้ายห้องยามาอยู่ที่ห้องยาช่ัวคราว (เด็ก 2 เดิม) ปรับปรุงให้เป็นห้องยาชั่วคราว 
คาดปรับปรุงเสร็จ วันที ่27 มิถุนายน 264 
   - พื้นที่พักคอยยังอยู่ขั้นตอนออกแบบ 
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   - ห้องน้ำอาคารพินิจฯ ย้ายห้องน้ำออกมาอยู่ด้านนอก 
   - ห้องยาใน อยู่ระหว่างออกแบบ 
   - เครื่องกำเนินดไฟฟ้า ด้านหน้า รพ. ดำเนินการ ในวันที่ 21 มิถนุายน 2564 
   - Solar roof ได้ประกาศเชิญชวนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากมีการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการแล้ว ใช้เวลา 1 ปี คาดดำเนินการแล้วเสร็จ 
   - เครื่องสำรองไฟฟ้า รอการวิจารณ ์
   - สายแรงต่ำ ได้ทำสัญญาไปแล้ว 
   - การปรับปรุงห้องทันตกรรม ดำเนินการตรวจรับสัปดาห์หน้า 
  5) เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานพัสดุ สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ทั่วไป เพ่ือจัดทำแผนประจำปี
งบประมาณ 2565 ส่งแบบสำรวจที่กลุ่มงานพัสดุภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ                                          

ระเบยีบวาระที ่  5   เรื่องเพื่อพิจารณา     

    5.1 นายนฤพนธ์  ยุทธเกษมสันต ์รองผู้อำนวยการฯ ด้านการแพทย์ แจ้งขออนุมัติใช้วงเงินบำรุง
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 (นำเสนอโดยนายวรวุฒิ ยังเกษม) 
          - ขออนมุัติใช้วงเงินแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 

เนื่องจากโรงพยาบาลหนองคาย จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ในรายการเช่า และ 
จ้างเหมาบริการต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะต้องเตรียมและดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า 
ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ก่อนสัญญาเดิมจะสิ้นสุดลง (ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง)  
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้วงเงินบำรุงโรงพยาบาล
หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเตรียมและดำเนินการจัดหาฯ โดยการลงนามในสัญญาจะกระทำได้
ต่อเมื ่อโรงพยาบาลหนองคายได้รับการอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 จาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แล้วเท่านั้น 

รายการที่เสนอขอใช้วงเงินแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ รายการด้านรายจ่าย 
วงเงินที่ขอใช้  

ปี 2565 
(บาท) 

วงเงินที่ขอใช้  
ปี 2564 

(บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000,000 18,000,000 
 

ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ, จ้างเหมาบริการซัก
อบรีด, จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ, จ้างเหมาบริการ
เครื่องพิมพ์เอกสาร/สำเนาเอกสารฯ, จ้างเหมาบริการดูแล
บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารฯ, จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ  

  

2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑ์สำนักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) 

825,000 600,000 

3 ค่าบริการตรวจทางการแพทย์ 15,860,000 11,800,000 
 

ได้แก่ ค่าจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 
(CT SCAN), คา่จ้างตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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(MRI), ค่าบริการสลายนิ่ว,.../26 



(MRI), ค่าบริการสลายนิ่ว, คา่จ้างตรวจ Mammogram , ค่าจ้าง
ตรวจมวลกระดูก 

4 ค่าวัสดุบริโภค (อาหาร) 8,000,000 7,800,000 
 

ได้แก่ จัดซื้ออาหารประเภทข้าวสาร, เนื้อสัตว์, ผักผลไม้, ไข่ไก่ 
และเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 

  

 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุมัติใช้วงเงินแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 
2565 ตามเสนอ 
  5.2 น.ส.นิรมล  พงษ์ไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ขอปรับค่าบริการทันตกรรม  

รายการหัตถการที่ขอปรับราคา 
 

ลำดับ รายการ ราคาเดิม เอกชน รพร.ท่าบ่อ ราคาที่ขอ
ปรับ 

เบิกได้ 

1 Labial veneer 2,000 10,000 7,000 5,500 เบิกไม่ได้ 
2 Retreat RCTฟันหน้า 1,750 5,500 3,400 2,750 1,750 
3 Retreat RCT 

ฟันกรามน้อย 
2,500 7,000 4,500 3,500 2,500 

4 Retreat RCT 
ฟันกราม 

3,500 10,000 6,800 4,500 3,500 

6 All ceramic crown 5,500 10,000 7,000 7,500 3,000 
 
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติม มานำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป  

ระเบยีบวาระที ่6  เรื่องอื่น ๆ 

  6.1 นายพิชิต บุตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งเรื่องจากองค์การเภสัชกรรม  

- จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตรา้เซเนก้า 7,800 โดส ในวันจันทร์ ที ่21 มิถุนายน  
  2564 
   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว้าง) 

ผู้จดรายงานการประชุม  

(นายรังสรรค์  ไชยปัญญา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวเขมอชิร์กุล  อินทรวเิชียร) 
ผู้ทานและตรวจรายงานการประชุม 

(1) 
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